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 ومصادره مناهج البحث العلمي

 خالد محمد النقيةد. 
 

 املحاضرة األولى
 

 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .والصالة والسالم على سيد ،الحمد هلل رب العاملينبسم هللا الرحمن الرحيم، 

 
ً
 طيبا

ً
 كثيرا

ً
  الحمد هلل حمدا

ً
ذكره  الحمد هلل حمد الشاكرين وال إله إال هللا عدد ما فيه كما يحب ربنا ويرض ى. مباركا

 . الذاكرون

ن برنامج السعدي تفسير للدراسات القرآنية ضممية يأكاد ههذا املقرر الذي تقدمفي في هذا اليوم و ،أيها األحبة

ذلك  ،وهذا املقرر ال غنى للطالب عنه البحث العلمي ومصادره.مقرر سنعيش معا حلقات ضمن ، املستوى األول 

لكنه يحتاج إلى أدوات  ،أن أي طالب أو متعلم أو عالم مهما بلغ تضلعه من العلم ومهما بلغ لديه املخزون العلمي

ويبحث عن  ،ملعرفة بصدق وأمانة وجد واجتهادوتنير طريقه في أن يصل إلى املعلومة وا عز وجل تعينه بتوفيق هللا

مية يوأكاد ،اها ومهمة من حيث أهميتها للطالبلة من حيث محتو جمي، في الحقيقة، وهذه املادة املعرفة مظانها.

 عندما جعلت هذا 
ً
، ذلك ألن الطالب إذا بدأ بداية صحيحة املقرر في املستوى األول ألهميتهتفسير أحسنت صنعا

 فإن نهايته ستكون صحيحة بإذن هللا تعالى .

الباحث وكيف يستطيع أن يجد ويجتهد وأن  أخالقيات ويتعود علىث العلمي حلم يمتلك الطالب أدوات الب ما

املعلومة بدقة وأمانة وصدق وعزم  وإال فأنه سوق يقف في املعرفة وعلى في وسعه من أجل الحصول على  يبذل ما

عندما نجد بعض الطلبة يتعبون كثيرا عندما يبدأون في مسألة البحث العلمي وتكون عليهم كأنها  يق .بنيات الطر 

 
 
ستجد أنه  اكتب لي مقاال عن الش يء الفالني، تقول ألحدهم ابحث لي عن املعلومة الفالنية أوحد عندما جبل أ

 تأخيال ولم وهذه املعاناة ليست ضربا من   .يضرب أخماسا بأسداس ويتعبه هذا الش يء
ً
 ولكن لها أسبابها. ت جزافا

 ف ،ون غير موجودةاة البحث العلمي تكذلك أن األداة التي يجب أن يتحلى بها الطالب وهي أدو 
ً
وال  عندما تبني بيتا

ولذلك عندما تعلم وتدرس وتعطي املعرفة للطالب دون أن تعطيهم  ،على قواعد وأسس سليمة فإنه يهوي  تبنيه

لحصول على املعلومة فإنك بذلك ال تعطيهم أي مهارات وال ، وطرق اومهارة البحث العلمي ،أدوات البحث العلمي

 مي .طريقة في البحث العلحتى 
 

 أهداف مقرر مادة البحث العلمي ومصادره

  ، هي:ستة أهداف، من أهمهالكن لعل هذا املقرر يهدف إلى أهداف كثيرة 

سنأخذها و  ، ال شك أن مناهج البحث العلمي كثيرةأن يتعرف الطالب على مناهج البحث العلمي  :الهدف األول  .1
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ولكن   ،ونمر ببعضها باختصاروقوفا مطوال نقف عند بعضها قد ، فبالتفصيل بإذن هللا تعالىفي هذا املقرر 

 ، ثم ه املناهج كلها وأن يعرف أدواتهاواجب طالب العلم أن يعرف هذ
ً
إذا أراد أن يبحث،  هو يختار مستقبال

 
ً
أو بحث عن ش يء لم يصل  ،كتابة بحث عن معرفةفي أو في تحقيق مخطوطات، أو  سواء كان بحثه ميدانيا

طريقة وأداة، فإذا تعرف الطالب على هذه املناهج فإنه يكون لديه  قبل، فإن لكل منهج  ن مإليه اآلخرون 

، فطالب يناسب حتى صحتك أو ما الخيار كسلة من الفواكه فيها أنواع الفواكه، فتختار أنت ما يطيب لك،

 يناسبه . يختار منها ماإنه العلم إذا تعرف على مناهج البحث ف

، البحث العلمي فيه مفاهيم ف الطالب ماهي املفاهيم األساسية في مناهج البحث العلمي: أن يعر الهدف الثاني  .2

 
ً
قضية الصدق، قضية املوضوعية، قضية البحث عن املراجع،  قضية الدقة، قضية األمانة،، مثل: كثيرة جدا

 هاانة، قضية جمع البيانات، التحليلقضية التحقيق، قضية عالج االستب
ً
ئال من . سنجد أن هناك كما

 ،يدرج في معاني البحث العلميلكي املفاهيم واملصطلحات التي يحتاجها طالب العلم والباحث لكي يمش ي أو 

فالبد أن يعرف هذه املفاهيم، ولذلك من أهداف هذا املقرر أنه ستمر علينا كلمات  وستمر علينا مفاهيم، 

ي على كل املفاهيم وإنما سنختار منها املفاهيم ولن نأت ،واجب طالب العلم أن يعرف هذه املفاهيم وما معناهاو 

 األساسية .

ال شك أن مصادر املعلومات . ادر املعلومات بالطريقة املناسبة: أن يبحث الطالب عن مصالهدف الثالث  .3

ل جو جكثيرة، واآلن مع وجود قواعد البيانات ووجود املكتبات اإللكترونية ووجود االنترنت ووجود البحث في 

 ، وغيره
ً
 هائال

ً
  ستجد أن كما

ً
  وسيال

ً
من املعلومات التي يحتاج منا كباحثين وكطالب علم أن نعرف كيف  عرمرما

سأل مثالنمحص هذه املصادر
 
السؤال هذا  من مصادر املعلومات؟ : هل االنترنت مصدر أساس ي. كثيرا ما ن

أتيك بعض الطالب عندما تكلفه عليه عالمة استفهام كبيرة، وسنأتي عليه إن شاء هللا في املستقبل، ولكن ي

ث نسخا ولصقا ويعطيك بحثا مكتمال، هذا غير ل، ويأتيك بالبحجو جببحث ويقول : بحثت في ويكيبيديا أو في 

األصل أن هناك مصادر أساسية ومصادر ثانوية، ولكل مصدر شروطه وأدواته ف، صحيح )غير مقبول(

إلى مصدر أساس ي أو ثانوي، يختلف األمر من هدف إذا كان هناك هل نلجأ ما بحسب هدف الباحث وبحسب 

 إلى هدف ومن حالة إلى أخرى .

ال شك أن بحثا بال أداة  . ه العلميبحث اةكيف يصمم أدأن يعرف : أن يستطيع الطالب والباحث  الهدف الرابع .4

 ،االستبانة ،املقابلة منها مثال:متعددة البحث العلمي أدوات  .وإنما هو كطرد للمعرفة في سراب ،ليس بحثا

عرف في املستقبل إن شاء نكما س ، تحليل املحتوى .البحث في املخطوطات ،االستقراء ،االستبصار ،املالحظة

من خالل  ، ويصلي هذا املستوى يصمم أداة ويطبقهامن أهدافنا في هذا املقرر أن الطالب ف ن،إذ .تعالىهللا 
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 .هذه األداة إلى املعرفة

كيف يوثق النصوص من   ،أن يطبق الطالب املنهج العلمي من خالل املعرفة الكاملة: الهدف الخامس .5

 
ً
 طالبناكثير من يقع فيها  يسمى باالنتحال أو السرقة األدبية التي مهمة وذلك أن ما مصادرها، وهذه املهارة جدا

 
ً
  سببها هذا الجهل بطريقة التوثيق، فقد تجد مثال معلومة أو فصال

ً
ويصب بدقة فيما أعجبك في كتاب  كامال

، ليس من العدل وال األمانة وال من األخالق العلمية وال حتى من أخالق املسلمين أن تأتي بهذا البحث تبحث عنه

ضل ل الفه، بل البد أن تنسب الفضل ألهله وأل مل وتضعه مع بحثك وتقول هذا بحثيكامال أو بهذا الفصل الكا

، هو كيف تعالىوالتوثيق سوف نأخذه في املستقبل إن شاء هللا  .ثقهاأن تو ب الذين وصلوا إلى هذه املعلومة

ها في البحث أو تضعها في آخر املراجع، وتثبت لهذا الشخص الذي سبق لك 
َ
ل ِّ
تضع عالمة أو شاهدا أو تذي 

 علومة، أن تثبت له فضلهبامل
ً
  ، أن تنقلها بتصرف أو تضيف لها شيئا

ً
ولكن يبقى روح النص األساس ي  معينا

  ،ذي أخذت منه املعلومةال
ً
  ينبغي أن يبقى بين إشارة تنصيص واضحا

ً
  محددا

ً
  مثبتا

ً
لصاحبه الذي بدأ  منسوبا

ميات هو أن يشكاليات التي نعاني منها في الجامعات ونعاني منها في األكادوهذا في الحقيقة من أهم اإل  فيه. 

ما مزقها من بحث معين وأعطاك إياها يأتيك الطالب ويعطيك معلومات ويعطيك فصوال من بحثه كاملة كأن

 
ً
غير صحيح ) يقصد غير مقبول ( هذا ليس فيه ش يء من األمانة ، هذا قبل أن يكون فيه  مكتملة، هذا حقيقة

درجة العلمية ، وأحيانا إلى إلغاء الة قد تصل درجة املحاكمات والقضاءفيه حقوق فكري، عقاب من هللا تعالى

يشددون عليه  ، فهما نوع من الصرامة في هذا املوضوعالحقيقة فيهفي  الغربية والدول  .التي يأخذها الطالب

 
ً
  كثيرا وقد يلغون دراسة كاملة وبحثا

ً
من أجل أنهم اكتشفوا أن طالبا من الطالب انتحل فصال من  كامال

الفصول أو أخذ معلومة أو معرفة من شخص ولم ينسبها إليه، فال بد من أهدافنا أن يطبق الطالب من خالل 

 هذا املقرر طريقة وأسلوب توثيق املعرفة والنصوص من مصادرها التي أخذ منها الطالب .  

وقد يكون هناك فصول أخرى  ،طالب املهارة الكافية في هذا املستوى : أن يكتسب الالهدف السادس .6

لتي سوف نأخذها ومستويات أخرى فيها تفصيل أكبر في قضية البحث العلمي، لكن اآلن املعلومات األساسية ا

 في  : أن يكتسب الطالب مهارة كافية في هذا املقرر هو
ً
  كيف يعد بحثا

ً
ن . وهذه هي املحصلة النهائية م علميا

 
ً
 متكا هذا املقرر فإذا استطعنا في نهاية هذا املقرر أن يكتب كل طالب منكم بحثا

ً
  مال

ً
  رصينا

ً
وصل فيه إلى  موثقا

في  فهذا، نسب الفضل إلى أهلهو ورجع فيه إلى أهل املعرفة   ،حكم فيه أدواتهو خطته،  فيه بنىو   ،نتائج

 الحقيقة هدف نهائي من أهداف املقرر .
 

 سنأتي إليه التياملقرر يحتوي على عدد من الفروع وعدد من الفصول وعدد من األبواب هذا 
ً
في املستقبل إن  ا تباعا

 بعضا من هذه املحتويات أو من تصنيف هذا املقرر .اآلن ولكن سنعطيكم  ،تعالى شاء هللا
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 انتهينا منه اآلن . اوهذ ،رر وأهدافهقسنبدأ بإذن هللا تعالى في تعريف امل -

ماهي أهداف و  ؟مامعنى كلمة العلمو ؟ ماهي وظائف العلمو ثم سنبدأ في تمهيد ما املقصود من البحث العلمي؟  -

ماهي و  ،ف يمكن للطالب أو الباحث أن يبدأكيو ؟  ثم نبين بإذن هللا إجماال خطوات البحث العلمي العلم

، حدة إثر األخرى ، كل واسقة مفصلةتكون مرتبة متراكبة من البد أن هذه الخطوات الخطوات التي يبدأ بها؟ 

يطبق أداة البحث قبل أن بأن نسان مثال في البحث ويأتي بالنتائج قبل أن يبدأ بالتساؤالت، أو يبدأ فال يأتي اإل

يبني اإلطار النظري، أو يبني اإلطار النظري ثم يقفز إلى مستخلصات البحث قبل أن يبين لنا كيف وصل إلى 

 
ً
، قضية الحديث البسيطة في البحث ال بد أن تذكر حتى أن هناك بعض التفاصيل املعلومة، هذه مهمة جدا

عن املعوقات والصعوبات، والحديث عن املصادر التي وجدها الباحث، فنبين أهمية البحث العلمي، ثم نبين 

أن له أهدافه، ملاذا يبحث الطالب، ماهي أهدافنا نحن من هذا البحث، لكل إنسان بدأ في بحث معين ال بد 

أو معلومة دقيقة يريد أن يوثقها ويؤكدها، أو  إما أن تكون معلومة غير دقيقة فيحققها، ،أهداف أن يصل إلى

فحسب هدف الباحث يكون تحديد ، تكون جديدة ، وهكذافقد معلومة غير معروفه فيريد أن يبحث عنها 

 أهداف البحث.

املقاالت األدبية  قضية خصائص مختلفة عن البحث العلمي له :خصائص البحث العلمينتحدث عن سأيضا  -

 ، أو املقاالت الصحفية
 
الطالب في الجامعة كلف بها أيها أو عن قضية الكتابة العادية أو عن الواجبات التي ت

قة على أمانة ، البد أن يكون بحثا مبنيا على رصانة على دأو في املدرسة، فالبحث العلمي له خصائص معينة

 .على أسس فعال دقيقة

املعلومة ، أي بحث سوف يناسب هي أنواعها ماو ماهي تصنيفاتها  :تصنيف البحوثنتعرف على  فأيضا سو  -

 إن كنت ، التي أريد أن أبحث عنها
ً
هو البحث الذي أستطيع  مافأن أبحث في تحقيق مخطوطة معينة  أريد مثال

 ره.إلى آخ، ، هل هو البحث التاريخي أو بحث املخطوطات أو بحث اآلثارأن آخذه

 صفات الباحث وآدابهومن املهم أن نتعرف على  -
ً
يكون عنده ش يء في البحث بعض الباحثين وهو يبدأ  ،: حقيقة

ش يء من اإلحساس بالتعاظم وانتفاش الريش بأنني أنا باحث، لكن البد أن  ،ش يء من التعالم ،من الغرور العلمي

: التواضع، نسب الفضل ألهله، األمانة، لباحث كما سنأتي عليهاأخالق افمن  لباحث.ليكون هناك أخالق 

 وأن تبحث في ش يء يفيد األمة .أيضا األخالقيات، الجدية، الصدق، املثابرة، اإلحساس بأهمية ماتبحث فيه، 

 قد تكون  ،: كيف نستفيد منها، مصادر املعلومات منوعة مصادر املعلومات قرر أيضا سوف نعرف في هذا امل -

مراكز مكتبات عامة أو مكتبات خصوصية، أو  أو املوجودة حتى في املدن،أو املوجودة في الجامعات،  املكتبات

 بحثية
ً
، ما يسمى من مصادر املعلومات، تقنية املعلومات ، أيضا مراكز املعلومات نفسها تعتبر مصدرا
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 ما يسمى بمثل  بالكمبيوتر و
ً
الندوات أيضا املعلومات، مصادر  من قواعد البيانات هي أيضا مصدر كبير جدا

من مصادر املعلومات واملؤتمرات التي تقدم فيها أوراق عمل رسمية أو محكمة هي في الحقيقة مصدر ثري جدا ً 

هي األمور الجديدة  مامعرفة بل هي تعتبر من الروافد املهمة في الوصول إلى  ؛ويستطيع الباحث أن يستفيد منها

أستطيع الوصول إليها إال من  الهذه و  ،هي املستجدات ماو أنا أتعلمه  في مجال البحث في مجال العلم الذي

 خالل حضور املؤتمرات والندوات بتواصل.

 أنواع البحوث العلميةالل هذا املنهج على خأيضا سوف نتعرف من  -
ً
كما أسلفت في املقدمة،  : وهذا مهم جدا

 ميدانية.البحوث في الجملة تنقسم إلى قسمين: بحوث نظرية، وبحوث ف

: هي أن تجلس أنت على مكتبك أو في املكتبة وعندك املعلومات واملصادر وعندك املراجع البحوث النظرية .1

 إلى آخره. كتبهم، تحقق وتثني ركبتيك إلى العلماء وتسمع منهم وتأخذ منهمو وتبحث 

 امليدانية البحوث .2
ً
رج على عينات، سواء في الخا : نوع ثاني من أنواع البحوث وهي أن تطبق البحث ميدانيا

 كان البحث ميداني تجريبي أو بحث مسحي أو بحث وصفي كما سنعرف في املستقبل.

 
ً
 من األنواع :  والبحوث بنوعيها النظرية وامليدانية تشمل عددا

أو بحوث ضمن  : وهي بحوث يكلف فيها الطالب في الغالب وتكون أحيانا بحوث تخرجالبحوث الجامعية -

 وغالبا يكون  ،فيها الطالبمواد معينة يكلف 
ً
 بحثا

ً
  قصيرا

ً
 املعلومة. إلى لكنه يوصل جدا

لبحث عن اإلعجاز ا: مثال كما نحن اآلن في أكاديمية تفسير قد يكلف شخص بالبحوث املتخصصة -

أو الشرب  ، الشرب باليمينأو مثال ،قضية السرطانمثل العلمي في القرءان الكريم في قضية معينة مثال 

 البحوث اللغوية. بحث في هذا بحث معين في جانب معين، أو حتى .حث في السنة النبويةواقفا أو الب

، هناك الرسائل قاالت، هناك املؤلفات وامليحدها ضابط وإنما هي مفتوحة : التي الالبحوث الحرةهناك  -

الجامعية التي يراد منها عندما يتخرج اإلنسان في املاجستير أو الدكتوراه أو حتى البحوث التي تكون في 

 جامعية( . رسائل الترقيات )وهي أيضا 

 ومن أنواع البحوث العلمية:

غيرها، فتكون على : وهذه غالبا تكون في املجال العلمي كالطب أو الهندسة أو البحوث العملية التطبيقية .3

 أرض الواقع.

  : تدقيق املخطوطات .4
ً
، فاألمة اإلسالمية فقدت العديد من املخطوطات،لكن الحمد هلل وهذا جانب مهم جدا

التزال بعضها موجودة في بعض املتاحف وباإلمكان الوصول إليها وتدقيقها يحتاج إلى جهد مضني ، يحتاج إلى 

 مهارات قوية ورصينة.
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 :هي إجماال ، وهذه املناهجمناهج البحث العلميكما سنتعرف في هذه املقرر على  -

على استقراء الواقع أو استقراء معلومات ثم  وأاملنهج االستقرائي: وهو الذي يكون بناء على مقدمات  .1

 يستنتج منها الطالب أو الباحث أشياء معينة.

 املنهج التحليلي .2

 املنهج االستداللي .3

 االستنباطياملنهج  .4

 املنهج الوصفي .5

 املنهج املقارن  .6

 املنهج النقدي .7

 املنهج التأريخي .8

 هذه املناهج الثمانية التي يستطيع الطالب أن يبحث في أي واحد منها بحسب هدفه الذي يبحث عنه.

  في دواتواأل ، أدوات جمع البيانات األوليةأيضا سوف نتعرف من خالل هذا املقرر على  -
ً
 الحقيقة مهمة جدا

هناك أساليب  .يع أن تصل إلى املعلومة واملعرفةلم يكن لديك األداة التي سوف تختارها فإنك ال تستط ما ألنه

، أيضا هناك املقابلة، اتاختبارات دقيقة، هناك مقاييس، وهناك املالحظة لألدو  إسقاطية، وهناك

وسنتعرف من  .يوب وفيها إيجابياتاألدوات التي أسلفتها لها خصائص، فيها ع لكل أداة من هذه واالستبانة.

لم ينضبط  ، أحيانا القياس قد يكون خاطئا ماب القياسخالل هذا املقرر ماهي عيوب املقابلة مثال، ماهي عيو 

لم يكون فيها نوع من املوضوعية، االستبانة أيضا قد تكون خاطئة  بشروطه، أحيانا قد تكون املقابلة خاطئة ما

 ، قد الن غير موضوعيةو دقيقا من قبل أهل االختصاص، االختبارات أيضا قد تكإذا لم تبنى وتحكم تحكيما 

 ،، وله إيجابياتهسقاط قد يكون في غير محله، ولذلك كل أسلوب له عيوبهله، اإل تقيس ما وضعت ألج

 عليها من خالل هذا املنهج .تعالى سنتعرف إن شاء هللا 

-  
ً
خارطة الطريق التي  يعتبر، وهذا في الواقع البحث العلميمراحل سوف نعرف من خالل هذا املنهج  ،أيضا

يستطيع الطالب أو الباحث من خاللها الوصول إلى البحث، أو مايسمى باملخطط، أو ما يسمى بالهيكل ، يعني 

 
ً
 ؛ بلشاي ثم تقول أنا سوف أبحث في هذامثال فوق أريكتك ومعك ال سأن تجلبهكذا  البحث ال يأتي جزافا

 
ً
التي دعتك  وأهميته، واألسباب ،وأولوياته ،ومراحله ،وطرقه ،دقة في  اختيار املوضوع البد أن يكون عندك أوال

 مةهي أهمية البحث لأل  ، تكتب ماللبحث
ً
 .، أيضا تحدد املشكلة، أيضا تحدد حدود البحث، وهذا مهم جدا

  فمن الخطأ الذي يقع فيه كثير من طالبنا أنه يأتيك بعنوان كبير
ً
يقول مثال سأبحث  ف،وفضفاض واسع جدا



 د. خالد محمد النقية                                    مناهج البحث العلمي ومصادره     

 

 إعداد: فريق عمل تفريغ املحاضرات، برنامج السعدي املستوى األول   7

 رئيفة درويش: اإلشراف العام على فريق العمل

واسع، أو مثال تبحث في األخالق في موضوع في األمانة أو الصدق في القرءان الكريم، هذا ش يء جميل لكن هذا 

مبني على أساس  البد أن يكون هناك نوع من التحديد، والتحديد  إذ واسع،موضوع السنة ا لنبوية، هذا أيضا 

أيضا من الخطوات املهمة أن تبحث في الدراسات  .تريدها أنتاألهداف التي  االهتمام، مبني على أساس

وه أيضا، فال بد أن تتلمس خطاهم، إلى أين وصلوا،  فقدالسابقة 
َ
ط

َ
وا هذا الطريق قبلك وخ

ُّ
سبقك أناس وخط

افقهم ، قد أين ذهبوا، ماهي األشياء التي وصلوا إليها، ثم تبدأ من حيث انتهى اآلخرون، قد تعارضهم، قد تو 

تتفق معهم ، قد تتقاطع معهم، هذا ش يء راجع لك لكن البد أن تعرف ماهو املخزون الذي وصل إليه من 

للبحث، وهذا بمثابة  ا، وأن تضع أبوابخطة للبحث، أن تبني البحث خطةأن تكون عندك ، يجب أيضا قبلك.

الهيكل، وسنأتي على مهاراته إن شاء هللا في املستقبل، كيف أبني خطة البحث، أو كيف أضع بدقة األبواب 

  ، وهذا مهم جدا.منهج العملأيضا  يكون عليها البحث.ينبغي أن التي 
ً
ملعلومات ونظم ا مصادرأن أحصر  ،أيضا

خارطة ذهنية أعد  أتي بعد ذلك مرحلة أساسية وهي أن، وستهذه مرحلة أوليةو  .التي سوف أبحث فيها

لى املعلومة بأن يكون ، وهذه الحقيقة تسهل كثيرا على الباحث للوصول إاألساسية للبحث لخطوات املرحلة

، وهذه  كتابة البحث وصياغتهأيضا  .معها وتحليلها وتكييفها وتركيبهاوج األداة العلميةأيضا . عندك خارطة

بعض الناس يقول أنا سأكتب كل تجد وهي من املراحل املهمة،  بعض الناس يهمل هذه املرحلة ف، ةأيضا مهم

ما يأتي مسودة وأعطيه ملكاتب الكتابة أو مكاتب خدمات الطالب وهم سيكتبون لي ويصيغونه، هذا من 

ارة واإلملام الكامل وصل إليه ، البد أن تكون عندك امله العيوب الكبيرة لدى الباحث أن ال يستطيع أن يصيغ ما

 ،أنواعه وضوابطهو ، التوثيق العلميأيضا سوف نتعرف على . البحث وصياغته بأسلوب علمي رصين بكتابة

في صورة الطباعة النهائية لتسليمه إلى الجهة التي أمرتك أو  اإلخراج النهائي للبحثمرحلة تأتي ثم بعد ذلك 

 كلفتك بهذا البحث.
 

تحدثنا عن ر، و أهمية املقر و ، عن أهمية املوضوع تحدثنا ،أردنا الحديث عنه في هذه الحلقة الحقيقة هذا هو ما

 تحدثنا عن قضية استعراض املنهج ومحتواه و  ،األهداف التي سوف نصل إليها

 .الل هذا املقرر رحلة موفقةنسأل هللا جل وعال أن يوفق الجميع ملا يحب ويرض ى ونسأل هللا أن تكون رحلتنا خ

اللهم السهل إال ماجعلته سهال وال علم إال ماعلمته أنت إذا شئت  ،مفهم سليمان فهمنا هم يامعلم داود علمنا وياالل

 وصلى هللا على نبينا محمد . ،تجعل الحزن سهال
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 املحاضرة الثانية
 

 ،وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم، الطالب أحبتي ،الرحيم الرحمن هللا بسم

قَد  والتي البحث مناهج مادة من الثاني الدرس هو هذا
 
 تفسير بأكاديمية األول  املستوى  السعدي برنامج ضمن مت

 ينبغي التي النقاط بعض عن تحدثناو  العلمي، البحث أهمية عن األول  الدرس في تحدثنا وقد .القرآنية للدراسات

 .املادة هذه خالل نأخذها سوف التي العناصر من ومجموعة العلمي، البحث في تراعى أن

 العلمي البحث إلى املدخل: موضوع املحاضرة

 .العلمي البحث إلى املدخل عن يكون  سوف والذي الدرس هذا في حديثنا سنواصل تعالى هللا بإذن اليوم
 

 Scientific Researchمفهوم البحث العلمي 

 املقطع :مقطعين من مكون  املفهوم هذا ؟"Scientific Research" يمالعل البحث مفهوم معنى ما نعرف أن نريد

 والعلمي  Research اإلنجليزية باللغة يسمى ما البحث بكلمة ونعني ".العلمي" هو الثاني واملقطع "البحث" هو األول 

  .Scientific  بـ يسمى ما

  كلمة البحث: -
َ
 طلب أو وتقص ى وتحرى  وتتبع وسأل اكتشف معناها العرب لسان في العربية اللغة في َبَحث

 الطلب هو البحث . العلمي البحث في  األلفاظ هذه كل يأخذ املعنى بهذا وهو  .ما ش يء إلى للوصول  الجهد

 يريده ما ش يء إلى وصوال والتأمل والتفكير التنقيب يتطلب وهو األمور  من ما أمر من والتحقق والتقص ي

 بمعنى :معناها العربية اللغة في Research البحث كلمة أخرى  مرة نعيد ن، إذ .الباحث
َ
 وتحرى  وتتبع سأل َبَحث

 والتحري  التفكير الباحث من يتطلب أنه بمعنى البحث كلمة في متمثلة املعاني هذه وكل وطلب، وتقص ى

 .الباحث يريده ما، ش يء عن كذلك والسؤال والطلب

  كبير   جدل   عليها والتي  Scientificبـ وتسمى العلمي كلمة أما -
ً
 والذي علمي يسمى الذي الش يء هو ماحول  جدا

َم"  الفعل مادة فهو، العلم مصدر إلى منسوبة تركيبها أو جذرها من هي علمي فكلمة .علمي يسمى ال  بمعنى"َعلِّ

 
َ
 أنه أدركت أو هاهنا أنه عرفت يعني هاهنا محمدا أن علمت :تقول  حينماف .األشياء من ما شيئا أدرك أو َعَرف

دَرك   بها التي والدراية املعرفة هو فالعلم .هاهنا أنه دريت أو هاهنا
 
 عليه نطلق أن يمكن ال والعلم .الحقائق ت

 
ً
والبد أن يكون  موضوع، له يكون  أن بد ال علم   أيكما أن   .بالعلم الخاصة الشروط فيه تتوافر لم ما علما

  له منهج.
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  قلنا لوف : ملوضوعا
ً
 املكي ومعرفة الكريم، القرآن معاني فهم هو موضوعه؟ما هو ف علم التفسير أن مثال

 إلى بالرأي تفسيرا أو بالنص تفسيرا كان سواء التفسير، ومعرفة منها، واملجمل املفصل ومعرفة منها، واملدني

ا .آخره
ً
  .منهجا يتخذ ولكنه التفسير هو موضوعهو  موضوع، له التفسير هذا إذ

 أو يتبعه أن الباحث يحاول  امنهًج  له يكون  أن بد ال اعلًم  العلم يكون  حتىف الثاني، الشرط ووهذا ه :املنهجو 

 .األساس ي العلم هدف هي التي العلمية والقوانين واالستنتاجات الحقائق إلى ليصل ينتهجه

فنا البعض، بعضهما مع املصطلحين هو مجموع العلمي البحث مصطلح يكون  فبذلك فنا البحث عر   وعر 

 أن يمكن وال موجود أنه أدرك فأنا موجود ش يء ثمة أن أعلم فأنا .واإلدراك العلم إلى منسوب وهو العلمي

 .منهج وله موضوع له الذي العلم على إال العلم نطلق
 

  Scientific Research البحث العلمي  تعريف

 .منظمة علمية طريقة هو العلمي البحث :األول  التعريف

 نفهم أن يمكن كيف لنا توضح ألنها لها ننتبه أن ينبغي التي األلفاظ من الكثيربه  ،حقيقةفي ال ،التعريف هذا 

 أو " العلمي البحث منهج" كلمة معنى نفهم أن يمكن كيف التفسير، في البحث نفهم أن يمكن كيف التفسير،

 عملية هو يعني ،أسلوب أو منهج أنه طريقة ومعنى ،طريقة هو العلمي البحثيقول التعريف أن  ."العلمي البحث"

 عندنا ن،إذ .الباحث يسمى شخص ويسلكها البحث منهج وتسمى الباحث يسلكها علمية طريقة هو األسلوبف ،ما

فنا ق. الحقائ تقص ي أجل من الهدف؟ هو ماو   .الباحث وعندنا بحث منهج  كلمة معنى ما الدرس بداية في وعر 

 .البحث موضوع تسمى معينة مشكلة أو مسألة أو شأن في الحقائق تقص ي أجل من هو ، التقص ي هو وقلنا  البحث

 .البحث نتائج نسميها تعليمات أو حقائق إلى للوصول  ملاذا؟

 :التعريف هذا احتواها مصطلحات أربعة هنا عندنا إذن،

 .البحث منهج هو :األول  املصطلح

 .الباحث هو :الثاني املصطلح

 .البحث موضوع هو :الثالث املصطلح

 .البحث نتائج هو :الرابع واملصطلح

  سوف .تعالى هللا شاء إن املستقبل في بالتفصيل عليها سنأتي وهذه
 
ِّف

َعر 
 
َده   على املفاهيم هذه من مفهوم كل ن  حِّ

ِّج  
َعر 

 
 شروط هي ماو  الباحث، عن سنتكلم البحث، مناهج أنواع هي ما، و البحث مناهج عن سنتكلم .عليه ون

 ينبغي التي األشياء هي ما والباحث، صفاتوما هي  الباحث، هو منو  الباحث، يسلكها التي األدوات هي ماو  الباحث،

 أو البحث بمشكلة يسمى ما وهو ، أيضا محددة؟ معينة نتائج إلى يصل أمينا باحثا يكون  لكي الباحث يتتبعها أن
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 عنثم .فيه نبحث الذي املجال أو البحث عنوان
ً
 أبحث فقط كنت لو إذ أنني ؟هو ما النهائي الهدف سنتكلم أيضا

 أجده محمد، عن بحثت إن :فمثال .الحد هذا عند قفتو وأ في ش يء   أبحث ألنيمن بحثي  فائدة ال فهنا أبحث، لكي

 
ً
 فأسأل للغرفة أذهبرفة، الغ في أبحث أروح .موجود نعم موجود؟ محمد بش يء، أخبره لم لكني الغرفة، في موجودا

ه   شيئا، أخبره نتيجة، إلى أصل لكي عنه بحثت الفائدة، ما لكن موجود، محمد أن فأجد ر  ِّ
 
َحذ

 
 منه آخذ شيئ، من أ

 علمية طريقة اتباع وفي الحقائق، من عدد تقص يفي  جهده الباحث يستفرغ عندما وهكذا .شيئا أعطيه شيئا،

 بنتائج يسمى ما وهو تعميمات، وإلى حقائق، إلى يصل أن يريد بذلك هوف نتائج، إلى الوصول  أجل من ينتهجها

 .البحث
 

فنا ن، نحن اآلنإذ فنا البحث، عر  فنا العلمي، البحث وعر   تعريفات هناك .عام بشكل العلمي البحث مفهوم وعر 

، معنا مر الذي األول  التعريف عن ميزة فيه تعريف كل ولعل السرعة وجه على عليها نعرج نود أن الحقيقةفي  أخرى 

 مفصلة العلمي البحث عناصر كل على يحتوي  ألنه واألكمل األشمل هو السابق التعريفمع األخذ في االعتبار أن 

 عنها. نغفلأن  يجب ال خرى أ تعريفات –منصفين نكون  حتى – أيضا هناك ولكن ، مبينة
 

 من عدد بواسطة العلوم، في الحقائق عن الكشف إلى يؤدي الذي الطريق هو العلمي البحث :الثاني التعريف

  العامة، القواعد
 
  .متحيزة غير بطريقة علمية   نتائج   إلى الوصول   بغية

 بطريقةإلى نتائج علمية  الوصول  وهو ،اواحًد  اشيئً  أضاف ولكنه السابق التعريف كبير حد إلى يشبه التعريف هذا

 تصوراته إلى يلجأ وال ذاتيته إلى الباحث يلجأ ال أن هو -قليل بعد سنأخذها كما- متحيزة غير ومعنى .متحيزة غير

  وهو البحث إلى يأتي وإنما ،مسبقة نتائج إلى وأ
ً
رِّغا

ف   وال البحث سير في تؤثر ال حتى مسبقة أحكام أي من نفسه م 

  احرصً  سيحرص النتيجة ذهنه وفي يبدأ الذي ألن .النتائج سير في
ً
 هذا ولذلك .النتيجة هذه إلى يصل أن على كامال

 العلمي البحث في واألصل .متحيزة غير بطريقة الوصول  قضية وهو رائعا جميال شيئا أضاف الحقيقة في التعريف

  .متحيز غير يكون  أنه العلمي البحث منهج وفي الحقيقة،

 أن يمكن هلو  شرط، هي هل ومهمة، غير أو مهمة هي وهل الباحث، ذاتية قضية عن مستقبال إليكم سنتحدث

 .املادة هذه ثنايا في إليه سنأتي تفصيل فيه هذا موضوعي، غير أو باملائة، مائة موضوعي بحث هناك يكون 
 

 .علمي منهج وفق حلها بقصد معينة ملشكلة العلمية الدراسة هو العلمي البحث :الثالث التعريف

  احتوى  التعريف هذا
ً
 معنى علمية، دراسة اتبع أنني بماف .العلمي املنهج وقضية العلمية، الدراسة قضية بين اترادف

 ضمن من تعريف لكنه باملاء، الجهد بعد املاء فسر كأنما هذا وبالتالي علميا، منهجا اتبع أن بد ال أنني ذلك

ِّ  العلمية الدراسة بقضية اكتفينا ولو. مختصر تعريف ألنه نهملها أن نريد ال التي التعريفات
َحل   معينة مشكلة لِّ
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 قضية عن مثال يبحث فالذي علمية، مشكلة تكون  قد أو عملية، مشكلة تكون  قد املعينة واملشكلة .األمر النتهى

 سكة على أو الكباري  على القضبان تتمدد ملاذا معرفة يريد ألنه عملية، مشكلة هذه املعادن، تمدد في الحرارة أثر

 بد فال الحديد، تمدد إذا أنه منهاو ونحن نريد أن نصل من البحث فيها إلى نتائج وحلول،  مشكلة هناك، فالقطار

 عن بحثمثال ل هذا ن، إذ .القطار مسار في اعوجاج هناك يكون  ال حتى القضبان بين ومسافات فراغات نترك أن

 .عملية مشكلة حل

 مثال عباس ابن عن معينة آية تفسير أو معيننبوي  بحديث أسمع عندما :فمثاله علمية مشكلة عن البحث أما 

 تبعأو  جهدي أستفرغ أنا فهنا، له تنسب ال أو له تنسب هذه هل أدري  ال لكنني املفسرين من أحد أو مجاهد عن أو

 إلى أصَل  لكي الثانوية أو األولية األساسية املصادر من التحققو  املخطوطات، من التحقق في العلمية الطريقة

  هذه هل معرفةِّ 
 
  الراوية

 
 .ثابتة غير أو أو عن غيرهما عباس ابن عن أو مجاهد عن ثابتة

 تركيز فيه وهذا .مشكلة حل إلى يصل لكي جهده يستفرغ هو التعريف بهذا أو الطريقة بهذه الباحث أن نجد هنا

 مشكلة تكون  قد سلبية، مشكلة تكون  أن بالضرورة ليس العلمي البحث في املشكلة ألن مشكلة، حل قضية على

 االجتماعية التنشئة على القرآن حلقات آثار أو ،االجتماعية التنشئة آثار قضية عن نبحث عندما فنحن ،إيجابية

 منضبطة كانت إذا الكريم القرآن حلقات أن نعرف أصال ألننا شك، بال إيجابية مشكلة هذه الناشئة، أو لألطفال

  ستخرج شك ال فإنها جدية وفيها بشروطها
ً
  جيال

ً
  قرآنيا

ً
"مشكلة" أنها  بمصطلح تعني ال املشكلة هذه فلذلك  .فريدا

 ملشكلة السلبية اآلثار قضية في أبحث عندما أما مشكلة سلبية بل على العكس، هي بحث في مشكلة إيجابية. 

  واملخدرات سلبي   الطالق ألن سلبية، مشكلة هذه فبالتأكيد املخدرات، أو الطالق
 
 عنها ستنتج التي واآلثار سلبية

 .سلبية أيضا
 

  إضافة إلى يهدف منظم   استقصاء   هو للبحث العلمي: الرابع التعريف
 
ها من التحقق   أو معارف ت 

حَّ  ص 

   منهج   باستخدام
 .علمي 

فنا تقص ى، من مأخوذة استقصاء وكلمة استقصاء، بقضية أتى ألنه رائع   التعريف هذا  الدرس أول  البحث في وعرَّ

 أنني يعني استقصاء، فاملعنى زيادة على تدل في الكلمة املبنى وزيادة ،استقصاء هذا ن، إذ التقص ي، هو أنهب

 عدة حوى  التعريف هذاو  .معينة معرفة أو معارف إضافة إلى أصل لكي ووقتي طاقتي وأستفرغ جهدي أستقص ي

 من التحقق أو معينة، معرفة إلى الوصول  هو هدفه وهدف، وله  منظم استقصاء عن يتكلم هو ش يء أول  أمور،

 أو الصفر، من البداية من نوجدها أو منها نتحقق أن نريد ولكن موجودة غير معرفة تكون  قد موجودة، معرفة

 .علمي أسلوب بانتهاج ولكنا صحته من فنتحقق ثابتة غير أو فيها، مشكوك ولكنها موجودة
 



 د. خالد محمد النقية                                    مناهج البحث العلمي ومصادره     

 

 إعداد: فريق عمل تفريغ املحاضرات، برنامج السعدي املستوى األول   12

 رئيفة درويش: اإلشراف العام على فريق العمل

 .العلمي للبحث ربعةاأل  التعاريف هي هذه ن، إذ
 

 البحث مناهج تعريف

 منهج وتعريف العلمي، البحث وتعريف البحث، تعريف نحن لدينا األمر، عليكم يختلط ال حتى جًدا مهم وهذا

 تعريف منهج البحث يختلف عن تعريف البحث العلمي. .البحث

 القواعد من طائفة باتباع الباحث يسلكه الذي الطريق وهو،  Methodology املسلك هو البحث منهج

 .محددة نتائج إلى للوصول  والعقلية، الحسية العمليات أو العلمية،

 إلى الوصول  بهدف فيه ويسير الباحث يتخذه الذي باملسار يسمى ما أنه ،منهج أنه ،طريق أنه معناه مسلك كونه

 والعمليات( القواعد من مجموعة أي طائفة ومعنى) القواعد من طائفة خالل من بماذا؟ ولكن ، معينة نتائج

  توضع لم وعقلية حسية قضيةونشير إلى أن  .والعقلية الحسية
ً
 . التعريف هذا في عبثا

  ،حسية أداة ستخدما أنه بمعنى هي حسيةفال
ً
 القراءة،و  الكتب، ثنايا في البحث أو مخطوطات تنقيح كمن أراد مثال

 املالحظة أو باملشاركة املالحظة قضية وستبانات،ال ا توزيع كذلك مادية، أشياء في البحث قضية فهي االطالع،و 

 في هحواس ستخدمه وابصر  الباحث هنا استخدم  يعني حسية، قواعد الباحث اتبع ناهف األخرى، بالتفاصيل

 .املعرفة هذه إلى الوصول 

 خالل منإليها الباحث  صلي وهذه واالستنباط، واالستقراء واإلدراك بالفهم يسمى ما هيف  العقلية القواعد أما

 ، أوالعلماء تون مل مثال كباحث تأتي قد . علم من هيدي بين ما فهم أجل من الجهد واستقصاء الجهد استفراغ

 أجل منوذلك  معناها، في والعيش اآلية هذه فهم إلى للوصول ك جهد ستفرغتف الكريم؛ القرآن هو متن شرفأل 

مرت   التي اآلية هذه فهمت أن وهو هدف تحقيق
 
  .فهمهات بأن أ

 هذه خالل من تعالى هللا شاء إن ستعرفون ، و املتعددة املناهج بدراسة Methodology املناهج علم يهتم لذلك

 من يسلكها التي طريقته حتى وله مميزاته وله عيوبه وله استخداماته له منهج وكل متعددة مناهج هناك أن املادة

 واستخداماتها، البحث مناهج على التعرف بدراسة يهتم  Methodology الـ فاملنهج لذلك نتائجه، إلى الوصول  أجل

 وهذه النقد قضية وهي جدا مهمة قضيةنشير إلى  وهنا .مميزاتها حيث ومن عيوبها حيث من ونقدها ومجاالتها،

 .مميزاته أيضا له وتبرز عيوبه للشخص تبرز أن يعني النقد .والتعديل الجرح قضية في العلم طلبة من كثير فيها يقع

 يكون  أن بد فال يظلمه، فهو فقط العيوب إلى اتجه ومن الشخص يغش إنما فإنه فقط املميزات إلى اتجه من فإنه

 .وعيوب مميزات هناك
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 نأخذها سوف التي البحث مناهج من منهج كلكما نود أن نشير بالنسبة إلى موضوع أنواع منتهج البحث العلمي أن 

  استقصاء   هناك يكون  أن بد ال ولذلك، آخر لعلم يصلح وال معين علم لبحث يصلح قد
 
 املنهج   هو ما ومعرفة

 .املحددة النتائج إلى للوصول  سأطبقه الذي املناسب  
 

 املعرفةأنواع 

 هي؟ ما املعرفة املعرفة، أنواع في قليال نفصل أن نريد وهنا واملعرفة العلم قضية عن بداية املحاضرة في تكلمنا

 أصول  معرفة، الحديث معرفة، التفسير كلها، العلوم موضوع هي املعرفة ،العلمي البحث موضوع هي املعرفة

 هي العلوم هذه كل .معرفة اإلعالم معرفة، السياسة معرفة، االجتماع معرفة، الفقه أصول  معرفة، التفسير

 :أقسام ثالثة وهي أقسام إلى تقسم أن يمكن ولكن معارف

 في حتى أو الفيزياء في أو الكيمياء في قانون  أعرف أن أريد عندما مثال  :بسيطة تجريبية حسية معارف  .1

 درجة أي عند أعرف أن مثال إذا كنت أريد. لنأخذ مثاال: الحس ي التجريب من شيئا أمارس هنا أنا الجيولوجيا،

 أخضع فهنادرجة.  100، أم 90، أم 80، أم 70درجة، أم  60حرارة  درجة عندهل هي  الغليان، درجة تكون 

بأن  تجريب إلى املعرفة هذه أخضع أي بالجلد الشعور  أو باليد باللمس يسمى ما ىلإ الحسية املعرفة هذه

 حرارة درجة عند يغلي املاء أن مثال،  أما أن يقول الحرارة ميزاناستخدام يقيس الباحث درجة حرارة املاء ب

يجري تجربة بأن يأتي  أن بد ال ، فالنتيجة ستكون غير صحيحة. تجريب دون  صفر حرارة عند يتجمدد أو مائة

 درجة أي عند ذلك بعد املاء رى يو  املاء، حرارة درجة قيس، ثم يحراري  مصدرأو أي  النار على ضعهوي اء،املب

وصل ملرحلة الغليان، ونفس الش يء إذا أراد أن يقيس درجة تجمد املاء فعليه أن يجري تجربة بأن يضع املاء 

 .تجريبية بسيطة حسية معرفة هذه أو أي مبرد ويقيس درجة حرارة التجمد. الثالجة في

 وحرارة الشتاء برودة وتعاقب والقمر الشمس تعاقب إلى وينظر والنهار الليل إلى ينظر الذي الرجل  :آخر مثال

 أو املوسم خالل أو العام خالل اليومية التجريبية الحسية ممارساته خالل من يكتشف سوف ،الصيف

 فيها أشهر وهناك معينة، أشهر في تأتي برودة وهناك معينة، أشهر في تأتي حرارة هناك أن الفصل خالل

 يعقبه ليل مثال يرى  أو ربيع، فيها يكون  أشهر وهناك األوراق، فيها تسقط خريف فيها أشهر وهناك اعتدال،

 العادية املشاهدات أو اليومية املشاهدات هذه أو املمارسات فهذه تشرق، ثم تغيب شمس هناك أن أو نهار،

 هذه من حقائق إلى نصل أن أردنا إذا .البسيطة التجريبية الحسية املعرفة قضية على مثال هي بالحس

 علمية حقائق إلى أصل أن فغايتي آخره، إلى والنهار الليل تعاقب في الكون  هذا في املالحظة هذه أو املمارسة

 .عملية حقائق أو نظرية
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 التفسير، فيها يستخدم والتعليل، فيها يستخدمو  الفهم، فيها ستخدمي   التي الفلسفة هي  :الفلسفية املعرفة .2

 آتي أن يمكن ال نفسه، العقل خالل من إال عالجها يمكن ال وهذه مقدمات، على النتائج بناء فيها يستخدمو 

، عليه نبني أن يمكن مفهوم هذا وأقول  يدي في وأضعه معين بمفهوم مثال
ً
 خالل من يحدث هذابل  شيئا

 الكليات، في وتبحث الجزيئات في تبحث أن الفلسفية، املعرفة تسمى وهذه العقلي، التفكير اإلدراكي، التفكير

 من تختلف معقدة فكرية عمليات فهي ولهذا .األولى مبادئها إلى وتعيدها عض،الب ببعضها األجزاء وتفسر

 .آلخر مفكر

  فلسفة غير Mirandola Pico della الفيلسوف اإليطالي  فلسفة ذلك ألن  فلسفة؟ نسميها ملاذا وهنا

 أي فلسفة غير   DescartesRené فلسفةالفيلسوف الفرنس ي غير Immanuel Kant  الفيلسوف األملاني 

 فهذه .والسنة القرآن وهو معين مصدر من ثقافتهم ينتزعون  الذين املسلمين علماء آخر وغير فلسفة شخص

، فهمه إلىو   إدراكه إلى و عقليته إلىو  الثقافية خلفيته إلىو   الباحث مزاج قضية إلى ترجع الفلسفية املعرفة

 .الدينية خلفيته إلى حتىو 

 يتعلق فيما عنها نتحدث أن نريد التي وهياآلن  بحثنا موضوع هي العلمية املعرفة هذه  :العلميةاملعرفة  .3

 النتائَج  أستقرَِّئ  أن االستقراء ومعنى االستقراء، أساس على تقوم وهي .كثيرا نتأملها أن جوتحتا البحث بمناهج

 إجراء وبين الفروض، وضع بينو  ،للظواهر املنظمة املالحظة بين فيدمج الواقع، على تطبيقها خالل من

 الجزئيات عند يقف الو  عدمها، من الفروض صحة من للتثبت تحريرها وبين ،البيانات جمع وبين ،التجارب

 صلي لكي وتلك هذه بين يربط ولكن الحسية، املعرفة تقف كما اإلحساس عند يقف وال الفلسفة، تقف كما

 ولالستقراء أنواع. .العلم هذا خاللها من يفسر أن يمكن ونظريات معينة، نتائج إلى

 :االستقراء أنواع

  .الظاهرة مفردات جميع بمالحظة الباحث فيه يقوم الذي وهو: تامالستقراءاال  -
ً
  إن كان يريد الباحثفمثال

 بد ال ن،إذ ،اآليات جميع أستقرئ   أنا ويقول  الكريم القرآن في والترهيب والترغيب الوعيد آيات يدرس أن

حص ي أن
 
 األشياء هي ما اآليات؟ عدد كم معينة، نتيجة إلى أصل لكي الكريم القرآن في كلها اآليات هذه أ

ب التي األشياء هي وما القرآن؟ فيها خوف التي
َّ
 أو أستقرئ  فأنا وهكذا، الخير؟ نسميه وما القرآن فيها رغ

 .اآليات جميع أستقص ي

 ثم الكريم القرآن آيات من معينة شواهد آخذ أن وهو :التام االستقراء عكسهو  الناقص االستقراء -

ها ر  ِّ
س 
َ
ف
 
 الترغيب، أو الوعيد عن تكلمت التي الكريم القرآن آيات جميع على أحكم عليه وبناء أحللها، أو أ

 مدنية، كانت أغلبها أو مكية، كانت أغلبها الوعيد عن تتحدث التي اآليات هذه أن وجدت كذا بنسبة :وأقول 
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  استقراءً  يسمى هذا كذا، بصيغة الجنة أو كذا، بصيغة النار عن تتحدث كانت أغلبها أو
ً
 آخذ ألني ناقصا

 .خاللها من وأحكم الشواهد بعض
 

 .محمد نبينا على وسلم هللا وصلى أعلم وهللا هذا
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 لثةاملحاضرة الثا
 

وعلى آله وصحبه وسلم  الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد ، بسم هللا الرحمن الرحيم

 ،أجمعين

الذي تقدمه لكم أكاديمية و  العلمي مناهج البحثدروس مادة مرحًبا بكم أحبتي الطالب في الدرس الثالث من 

 .املستوى األول في  -رحمه هللا-دراسات القرآنية ضمن برنامج السعدي للتفسير 

واالستقراء  ةنوع املعرفالبحث العلمي وأتكلمنا في الدرس املاض ي عن تحديد وتعريف البحث العلمي ومنهج 

 بد أنألنه ال  ،الدرس الثالث سوف يكون عن املعرفة كذلك هذاواآلن  ،وكان ذلك بش يء من التفصيل ،وأنواعه

فإذا  ،موضوع العلمألنه هو مهم جًدا  ة،في الحقيقة أيها األحب ة هو،املعرفتحديد  إذ أننكون متواصلين في املعرفة 

وطريقة ، ثم استخالص النتائج ،ثم تحرير املعرفة ،عرفنا املعرفة ننطلق بعد ذلك إلى أدوات الوصول إلى املعرفة

 .وأسلوب عرض املعرفة
 

 Characteristics of Scientific knowledge خصائص املعرفة العلمية،عن  فنبدأ كالمنا

  Accumulation of knowledgeتراكم املعرفة  .1

لم  أي أنها   Cumulativeومعنى تراكمية  ،املعرفة العلمية لها خصائص من أول خصائصها أنها معرفة تراكمية

أو ،أو علم االجتماع  ،أو علم الطب ،لو تأملنا في كثير من العلوم سواء كانت علوم تفسيرف ،ترد دفعة واحدة

 و لم ي ، نجد أنهأو علم الجغرافيا ،علم التاريخ
ً
  لد هكذا جملة

ً
  وتفصيال

ً
وإنما كان عبارة  ،في مرة واحدة كامال

ويأتي شخص  إليها، يضيفو  ةبقضية معينويهتم  م يأتي هذا العالِّ ف ،عبر األيامو عن عملية تراكمية عبر األجيال 

  ،آخر ويضيف لها ش يء آخر
 
 وهكذا يأتي علم مع علم ومعرفة مع معرفة حتى تكون ك

ً
واحًدا ينطلق منها  ال

ومن  ،بعده ي منحق للذي سيأتال هي عبارة عن ما يقدمه السابق ويضيف إليه الهذه املعرفة  وبذلك ،الباحث

، وإما أن يكمل ما فيه من نقص ،حق إلى تراث السابق فيمحصه إما أن يصحح ما فيه من أخطاءال يأتي الهنا 

وبالتالي معرفة ذا على معرفة ذاك على  .وإما أن يعزز ما فيه من إيجابيات ،وإما أن ينقد ما فيه من تناقض

 
 
 يأتي َم معرفة هذا ت

ً
 .ن بعدنا ليضيف إليه إضافات أخرى وجد لنا علًما متكامال

 Objectivityاملوضوعية  .2

خاصية ومهارة هي الحقيقة في املوضوعية . املعرفة موضوعية أن من خصائص املعرفة هي الخاصية الثانية

، فوأي باحث يبدأ في بحثه  .جًدا يجب أن يتحلى بها الباحث ةمهم  غير متحيز 
ً
كما قلنا يجب أن يكون موضوعيا

اليوم نتحدث عنها بالتفصيل ونقول و  ،قضية التحيزو قضية الذاتية عندما تكلمنا عن في بداية الدرس الثاني 
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الحديث عن أي أمور ونتائج دون أن أن ذاتية الباحث ينبغي أن تكون دقيقة جًدا وال يتعرض الباحث إلى 

 قضية مثل قضية الطائفية، وبدأت ملاذا؟  .أن يكون متجرًدا عن رغباته الذاتيةو يستفرغ جهده 
ً
لو أخذنا مثال

  في 
ً
% أو هذه الجماعة خطأ 100غلط  "س"أن الطائفة  بحث معين وأنا منتمي لطائفة معينة ومقتنع تماما

 ثم  ،%100% وتلك الجماعة صح 100
ً
 آخذ جميع الشواهد لكي أطبقها على املعلومة التي أنا استنتجتها ذاتيا

 ةا يسمى بالشطحسيكون هناك مو هنا سيكون املجال خطأ  ،عليها هاطبقوأفي ذهني التي لرغباتي الخاصة 

ا ما أن ف قد يكون معه وجه حق وأنلملاذا؟ ألنني لم أضع في حسباني أن املخا ،العلمية أو االنحراف العلمي

ما عدا ما يكون هناك من أي  ،ما عدا ما يكون هناك من كليات ،لدي صح قد يكون لدى اآلخر خطأ أعتقده

  .أشياء عامة اتفقت عليها العقول 
ً
شخص ويقول لك وهللا الشمس تخرج في الليل  يعني من الصعب أن يأتي مثال

ة على ذاتية نيمب ةخاطئ ةبدأ بفرضية معين خطأ ألنه هذا ،فني ألنه يكره الليللأقول تخرج في النهار ويخا اوأن

ينبغي أن يستخدم  ،ولذلك إذا جاء الباحث املوضوعي يجب أن يتحقق من أدواته التي يستخدمها ة.معين

ينبغي أن يتحقق  ،ينبغي أن يتحقق أيًضا من منهجه الذي استخدمه ،ويتحقق من استنتاجاته التي استنتجها

لنفس انتائج ليس فيها شائبة من حظوظ و حتى تكون هناك نتائج موضوعية  ، كل ذلكمن أحكامه التي يطلقها

 .لذاتاحظوظ  أو

 Accuracy and Precisionالدقة واإلحكام  .3

ها أن يكون امعن، و  Accuracy and Precisionالخاصية الثالثة من خصائص املعرفة هي الدقة واإلحكام 

من ما يكون وراءها و يكون املحامي وغيره دقيًقا في استخدام األلفاظ والعبارات  مثلما ،الباحث دقيًقا جًدا

 ،ن مفهومهاال يضع كلمة إال وقد بيَّ أكذلك الباحث ينبغي  من معاني، وما بين األسطر وما خلف الشروطمعاني 

 ،وهللا السند حثي:في ب من الصعب مثال أن آتي وأقول ف .حتى يكون هناك تحديد دقيق جًدا ،ف معناهاوقد عرَّ 

 ، وبهذا املصطلح،وأنا لم أوضح من خالل بحثي ماذا أقصد بهذا املفهوم ..،و ..،و ،والجرح والتعديل ،واملتن

، أو غيرها للبحث   keywordsتاحيةفسواء من الكلمات املمن كلمات،  في البحثماذا أقصد بما سوف يتكرر و 

 إلتباس كحتى ال يكون هنا من الكلمات،
ً
. قد نجد وغموض ا

ً
 ا

ً
" لها حج"كلمة  مثل ة،بهماملبعض األلفاظ  أحيانا

الحج إلى بيت هللا الحرام بوقت مخصوص بزمن  بمعنىوقد تكون في الفقه  ،القصدهي في اللغة  أكثر من معنى،

ذلك ينبغي أن يكون هناك نوع من الدقة في استخدام لو  .ة مخصوصةئمخصوص بهيمخصوص بمكان 

 .على املطلعين على البحث في املستقبلال و  ى الباحث نفسههيم حتى ال تلبس علدام املفااأللفاظ واستخ
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 Verification of knowledge والتحقيق قابلية املعرفة لإلثبات .4

الحق يبني الأن املعرفة بما أنها تراكمية وبما أن  بمعنى والتحقيق، أيًضا من خصائص املعرفة أنها قابلة لإلثبات

اليمكن  .يجب أن تكون هذه املواضيع قابلة لإلثبات، فحق إكمال املسيرةلال  ييهئماتوصل إليه السابق و على 

 
ً
، فيأتيك ما أستطيع أن أعيد عجلة الزمن، قد تكون انتهت في املاض ي ةأنا أقول فيما يتعلق بقضايا معين مثال

 سيقول أنا وهللا  من
ً
هل كان الحق فيه  ،ان هللا تعالى عليهمما حصل بين الصحابة رضو  من قضية أتحقق مثال

 كنيم فهنا بما أنه ال .دون الدخول في قضية التفاصيل والطائفية لكن كمثال يعني ،مع فالن أو مع فالن

 
 
ِّ التحقق فيه أو منه فلماذا أنا أخضعه للبحث وإنما أ

 
الستعادة  ةطريقة معين لديإال إذا توفر  ،م به كما هوسل

لكنني ال  ة،وال مزور  ةمن وثائق أخذتها الناس بالقبول ال تقبل الشك وليست مزيفو  ةاملاض ي من وثائق ثابت

وبالتالي ينبغي أن تكون املعرفة التي أريد أن  .عجلة الزمن لكي أتحقق من إثبات ش يء معينأن أعيد أستطيع 

 .الفائدة من املعرفةوإال فما ، قابلة للتحقيقو أن تكون قابلة للصدق و أن تكون قابلة لإلثبات  ،أبحث فيها

  ،األخرى  المعلى سبيل املثال البحث التجريبي على العو 
ً
مدى توفر عنصر  فيوهللا نريد أن نحقق  :نقول  مثال

أو  هذه الكواكبوأنا ال أملك أداة الوصول إلى  ،Neptuneنبتون أو كوكب  ،Jupiter املشترى  الذهب في كوكب

يكون لدي القدرة على أن أصل إلى مجال دون أن كيف أستطيع أن أحكم على هذه املعرفة  ة منها.خذ عينأ

 .وبالتالي هنا ال يمكن أن أتحقق ،البحث نفسه أو موضوع البحث

  Probability of errorاحتمالية املعرفة  .5

للخطأ وقابلة  قابلة بمعنى أنهاتفكير إحتمالي معرفة إحتمالية أو الخاصية الخامسة من خصائص املعرفة أنها 

 .كلية وهذا خطأبالفمن العيوب التي يلجأ إليها بعض الباحثين أنه يأتي إلى املعرفة وكأن الحق معه   واب.للص

. probability of error بــاملعرفة االحتمالية أو التفكير االحتمالييسمى  وإنما الواجب أن تتصف املعرفة بما

 من نني أفلو حدث 
ً
 لن أضيف شيًئا هنا فأنا ،املعرفة التي لدي دوال أنق هاال أشكك فيمعرفتي و متأكد تماما

، ذلك
ً
ال بد أن يكون لدي تحاش ي لألحكام إذن،  من معرفة. ي أعتقد الصحة الكاملة  فيما لدينألن جديدا

 عَ م  ـال
َّ
 .أخرى إيجابية جديدةبة أو األحكام السابقة أو األفكار السابقة التي أتى بها اآلخرون لكي أصل إلى نتيجة ل

وقضية  ،وقضية الدقة واإلحكام ،قضية املوضوعية، وقضية التراكمية في املعرفة ،قضية املعرفة وخصائصها

نفهم من خاللها إلى أي نستطيع أن جًدا  ةمهمكل هذه أمور  ،والتفكير االحتمالي كذلكللصواب والخطأ القابلية 

 .وتنطلق إلى العلم الذي أنا سأطبق عليه املنهج العلميتتجه سمدى هذه املعرفة التي نبحث فيها 

بتحديد مجال البحث الذي و  ،أن نهتم بتحديد املعرفة، فمن املهم لعلمي أيها األخوة منهج مهم جًداالحقيقة املنهج ا

 ون كأن أ ةحبمهم جًدا أيها األ و  ،هي األدوات التي أريد أن أستخدمها مهم جًدا أن أعرف ماو  ،أنا سأبحث فيه
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كما أسلفت في بداية  ،الحقيقة أننا نجد بعض الباحثين .أو في بحثي ،ما أريد أن أتحدث عنهحديثي ع موضوعًيا في

هناك نوع من الغرور  ،وما توصلت إليه هو كذا ،ويقول هذه معرفة ةالذي يتكلم مثال في قضايا معين ،الدرس

فإذا عرفت  .ف قضية االحتمالية وال قضية املوضوعيةاملعرفة ولم يعر تراكمية العلمي ألنه لم يعرف معنى قضية 

 
ً
 مما بتواضعء البدفأن يكون الباحث يبدأ بتواضع  ،جًدا نحب أن نركز عليها كثيًرا ةوهذه مهم ،هذه األشياء حقيقة

يتم الوصول  اجًدا من خالله ةإلى نتائج مهمو يجعل عند الباحث وطالب العلم نهًما في أن يصل إلى نتائج إيجابية 

 ة.أن يكون هناك انحياز لقضايا معينإلى نتائجه من دون 
 

 أهمية البحث العلمي

يعني أنا  ،الحقيقة من األشياء التي نحتاج أن نركز عليها في هذهو  ،اآلن نتحدث عن قضية أهمية البحث العلمي

ملاذا  ،البحث العلمي وخصائص املعرفة وتعريف،وخصائص البحث العلمي  ،ث عن البحث العلميدعندما أتح

الذي  أهمية البحث العلمي تكمن في أنه هو الطريق املوثوق الحقيقة أن  ؟يجب أن أتحدث عن البحث العلمي

املعرفة من دون أن يكون عندك أو لديك بحث علمي  اليمكن أن تصل إلى جوهر .من خالله تصل إلى املعرفة

 ،كيف تحل املشكالت ،وتحاول أن تتنبأ بمسار الظاهرة املستقبلي ،وتستخلص به القوانين ،تفسر به ظواهر العلم

  .أتي اعتباطًيايت ال حل املشكال ف

مشكلة دون أن يكون لدي منهج علمي للال يمكن أن أصل إلى حل مقبول ف .من أهمية وفوائد البحث العلمي اكل هذ

أتحقق فيه من مصادري التي آخذ  ،تيوأتحقق فيه من فرضيا، األدوات وأتحقق فيه من ،رصين أتبع فيه خطوات

هل هي مصادر ثابتة وغير  ة أو هي مصادر مزيف هل ،هل هي مصادر ثانويةأو هل هي مصادر أولية معلوماتي و منها 

عد البحث العلمي في الدول وبالتالي ي   .هذا مهم جًدا أن يصل إليه الباحث .إلى آخره ة،أو مزو  ةهل هي مزيف ،ثابتة

، ففي أي دولة أو املتقدمة 
ً
  .ما لم يكن هناك إهتمام بالبحث العلمي وإال فهناك تخلًفامن األمور املهمة جدا

إلى الثقافة اإلسالمية وإلى الحضارة اإلسالمية التي عاشت ردًحا من الزمن وقروًنا طويلة لم تكن حًقا  نار إذا نظ

او  
ً
تركه ما و  ،تركه لنا علماء الحديث وعلماء الفقهما و  ،لو تأملنا مثال فيما تركه لنا علماء التفسيرف ،جدت جزاف

وابن  ،وما تركه الخوارزمي في الجبر وفي العلوم وفي الفيزياء والكيمياء ،الرازي وابن سينابكر لنا علماء الطب كأبي 

تركوا اء كل هؤالء العلم ،كل هؤالء واإلدريس ي كذلك في رحالته، لم االجتماع والتاريخ والجغرافياخلدون في مجال ع

على باحثين  ونواعلماء كسولين ولم يك وانو لم يكف املستنير، صدر اإلسالمبه هذا التراث الضخم الذي أناروا  لنا

كما أشار ابن خلدون ، دواتاتبعوا أ ،اتبعوا أسس ا،علمي ان اتبعوا منهجقيت اآلخرين وإنما كانوا متحقموائد فتا

العبر وديوان املبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم  العلمي الذي أتبعه في كتابهفي كتابه املقدمة الحديث عن املنهج 

منهجه وقال أنا سوف أتحقق  ن فيهبيَّ و  ،ابن خلدون  تاريخاملعروف بــ والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر 
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. سؤال أهل العلموب ،اتالبحث في ما توفر لدي من مخطوط ،وصلت إليه من خالل البحث في بطون الكتب من ما

ثم سؤال  ،ثم التحقق من املصادر الثانوية ،فهو بذلك استخدم ماذا؟ استخدم قضية البحث عن املصادر األولية

 .ثم كتب في هذه األمور  ،لألشخاص الذين عاصروا األحداث ةاملشافه

  وهكذا
ً
  ازدهرت الحضارة اإلسالمية والثقافة اإلسالمية وأوجدت لنا كما

ً
  هائال

 
ستقى اآلن في من املعارف التي ت

أو الكيمياء هي  Chemistryيسمونها بأسمائها  به في أمريكا وفي فرنسا وأصبحت نبراًسا يحتذىت الغرب أو جامعا

 .في هذا املجال دالعلوم لكي ال نستطر  تمجاال  غيره منوهكذا  ،من الكم والذي أوجده الرازي 

 ،ساعة ولم تكن فجأة هكذاالالحقيقة لم تأتي وليدة  في التي نعيشها اآلن هي ثورة املعلوماتيةوالثورة املعرفة  ،إذن

 عبارة عن كم وإنما كانت
ً
  ا

ً
قطار الذي سلكه وركبه العلماء السابقون وأضافوا معارفهم الو  ،العلماءبحث  من هائال

عبد هللا بن عباس  مثل -صلى هللا عليه وسلم– ولنا في صحابة الرسول  .كدوا وجدوا في البحثو وأضافوا تفكيرهم 

ألنه كان يفهم   لسان سؤول وقلب عقول" له "ذاكم فتى كهول  :-صلى هللا عليه وسلم-وغيره والذي قال عنه النبي 

حث ينبغي أن يكون له أسوة حسنة في العلماء السابقين بأن يستقص ي افكذلك الب ،كان يريد أن يتقص ىو ويسأل 

كانوا يتجهون إلى قضية التحقق من ف ،من السند واملتنيتحققون العلماء  كانمصطلح الحديث  . ففي علمويسأل

كان أحد الصحابة ورواة الحديث يذهب بنفسه يقطع الفيافي والقفار ف ،إليها امعارفهم التي هم يريدون أن يصلو 

ن عن فالن سمعته من فالن عن فالن عن فالن عن فال  الكي يقول وهللا أن واحد، مسافات طويلة لكي يسمع حديث

يفرغون جهدهم من أجل  ، و ن يكونوا صبورينفكذلك العلماء من سماتهم أ .حتى ال يكون في السند انقطاع

في مجال  ، أوالثورة املعلوماتية التي نعيشها اآلن سواء في مجال املعرفة ،إذن .الوصول إلى املعرفة العلمية

 .أهم نتائج البحث العلمي الذي يعمد إلى ذلككان من  ،في مجال تسهيل الحياة العامةأو  ،االكتشافات

وفي التغلب  ،أنه يفيدنا في تقص ي الحقائق ،ن في إفادتهموقد أشار السريقوس ي إلى أن أهمية البحث العلمي تك 

أيًضا التغلب على  ،الحظ ماذا يقول: تقص ي الحقائق والوصول إليها .وفي تصحيح املعلومة ،على املشكالت

 .حيح املعلومات التي نحن نعرفها عن أشياء وعن معارفأيًضا تص ،املشكالت

 ومما يزيد أهمية البحث العلمي أن هناك تزايد
ً
املباركة ولعل مؤسستنا هذه  البحثية، ؤسساتامل فيكبيًرا جًدا  ا

أن  هو الذي ينبغيتعرف أن البحث العلمي نها تفسير للدراسات القرءانية اهتمت بهذا املجال ألكاديمية أمؤسسة 

اهتمت مراكز البحث و ومن هنا اهتمت الجامعات  ،هو أداة الوصول إلى املعرفةو يتزود به ويتسلح به الطالب 

يعني ال تذهب إلى شركة  -اهتمت املؤسسات حتى الشركات و اهتمت مراكز التدريب  واهتمت أيًضا املعاهدو العلمي 

 ة،إذن البحث العلمي يلبي احتياجات مهم .لتدريبال تجد فيها جناح أو قسم مستقل للبحث العلمي والتطوير وا

 .يلبي اهتمامات العصر في الوصول إلى معارفهم وإلى آخره
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 البحث العلمي ووظائفه أهداف

 :البحث العلمي له أهداف ومن أهدافه

 ، أوفإذا أردت مثال أن أتحدث عن هذه الطاولة، البحث العملي يصف املعرفة أن، Description الوصف .1

أعطني مواصفات  ،البحث العلمي يقول وهللا أعطني مواصفات هذا الجهازف  ما،جهاز  أن أتحدث عن أردت 

يفتقر إلى كذا هذا الجهاز فيه كذا وفيه كذا و  ،فيقول وهللا هذا الجهاز مواصفاته كيت وكيت ،هذه الطاولة

، يصورهاو  ،ويجسدها ،يصف املشكلة فهو الوصف من أهداف البحث العلمي، إذنه. ويعطي كذا إلى آخر 

  .يفرقها عن غيرهاو  ،يحدد خصائصهاو 

 ، هداف البحث العلمي أنه يفسرمن أ، Interpretation لتفسيرا .2
ً
في  ةلكامنأبحث في العوامل ا فأنا عندما مثال

هذا الحدث أنا  ه،إلى آخر  -ال سمح هللا- الزل ز أو ال بو حر ال مثل حدث معين من األحداثفي  أبحث املعارف أو

نشرح ونفسر ملاذا حدث، فنقول ولكن  ،نسلم بهيجب أن إلهي  قدر   هوالزلزال  نعم ،البد أن أفسر ملاذا حدث

 
ً
 الصفائح الصخرية للكرة األرضية ... وهكذا  لالرض ناتج عن حركة الصفائح الصخريةأنه ارتجاج أو اهتزاز مثال

من خالل شروطها  ةيعني إذا عرفت ظاهرة معين .التنبؤ العلميأهداف البحث ، من  Prediction  التنبؤ .3

نفس لو توفرت  مرة أخرى  أريد أن أعرف هل يمكن أن تحدث أنا فهنا، وفسرتها ومواصفاتها وملاذا حدثت

سواًء بآلة تتليج بما يسمى  بأي طريقة لو جمدته ،درجة حرارة صفر عندقلنا مثال أن املاء يتجمد  لو. شروطها

وما تحتها  ة أو بالفريزر أو باملبرد أو وضعته في القطب الشمالي مادام الهدف هو البرودة درجة الصفربالثالج

إذن أتنبأ بأن إذا وجدت درجة الحرارة الصفرية في أي مكان سواء كانت في ثالجة أوغيرها  ،والسبب هو التجمد

ما لو ية في املستقبل ومدى تكرارها فإذن من أهداف البحث العلمي هو التنبؤ بالظاهر  .سوف يتجمدفاملاء 

 .شروطهانفس تكررت 

يعني أنا أتحكم فيما أصل إليه من نتائج وأتحكم في الشروط والضوابط التي من خاللها ، Control التحكم .4

البد أن أحدد ملاذا حكمت  في نزول القرآن الكريم، املكي واملدني التفسير في باب في فإذا بحثت ،أصل إلى نتائجي

 ؟ما هي املواصفات التي أحكم من خاللهاو هي الشروط  ما ،مدنية واألخرى مكية السورة أو اآلية بأنها على هذه 

ما و ما كتب في الرقاع  ؟ أوورد في كالم الصحابة ما ؟ هل هوهل هو ما ورد في التفسير ؟هل هو موضوع اآلية

 .حدد ضوابطيأ إذن البد أن ؟كتب في مصحف عثمان

من اكتشف الجاذبية أو ، فاكتشاف املعرفة وتطبيقاتها واإلفادة منها يالعلم البحث أيًضا من أهداف  .5

هذا  ، كلانفصال الذرة أو اكتشفاكتشف مثال قانون نيوتن في الجاذبية أو اكتشف قضية أخرى أو النسبية 

  .جديدة اات قد توجد لنا علوملتطبيقهذه او أدى إلى اكتشافات سوف يقوم عليها تطبيقات أخرى 
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أني عندي معناها و  Problem solvingما يسمى  حل املشكلةقد يكون أيًضا الهدف من البحث العلمي هو  .6

فأنا ال أبحث ملجرد االستمتاع ، سواء كانت إيجابية أو سلبية ،مشكلة سواء كانت مشكلة علمية أو عملية

أو تفسير  النبوية، أو تفسير القرءان بالسنة ،القرءانبقد يكون القرآن تفسير ن أنا أعرف ألو يعني  .البحثي

في  ه املعرفةن أطبق هذالبد أ ، بعد أن عرفت ذلكما صح من كالم الصحابة رضوان هللا تعالى عليهمبالقرءان 

وحل املشكلة  .أعرف تفسيرها . فقد تكون املشكلة محل البحث هي تفسير آية مبهمة لمحل املشكالت لدي

تفسير أو  ،أن أذهب إلى كتب التفسير وأذهب إلى تفسير القرءان بالقرءانبمن خالل البحث العلمي  يكون 

تعالى تفسير القرءان بما ورد من كتب السلف الصالح وما ورد من الصحابة رضوان هللا  ، أوالقرءان بالسنة

لة عملية مشكلة إيجابية أو شكفهنا أستطيع أن أصل إلى حل املشكلة سواء كانت املشكلة علمية أو م .عليهم

 .سلبية
 

 خصائص البحث العلمي 

 يكتشف العالقة الع  من خصائص البحث العلمي أنه  -
 
 في قبلمن مثل ما ذكرنا  ،ية أو السببية بين شيئينل

قضية متنوعة، قضايا أخرى ، وقس على ذلك الحرارة  ة، أو الغليان وسببهالبرود وسببهقضية التجمد مثال 

 هناك عوامل ،انحراف الشباب أو الفتيات ها،قضية انحراف األسرة ما هي أسباب ،الطالق والزواجمثل قضية 

 ما يسمى بالعِّ أو أسباب لهذه القضايا وهو 
َ
 و  بية. أو السب ةيل

ً
 إلقد ال تتوفر شواهد أحيانا

 
يه ثبات هذه العل

  .لمشكلةبافتراض حلول لللمشكلة  فهمي بالتالي أنا أقوم على أساسف

يمكن أن يقفز إلى النتائج قبل أن يحدد املشكلة  فالباحث ال ،مرتبو منظم من خصائص البحث العلمي أنه  -

سوف ملنهج الذي وايمكن أن يذهب إلى الفهرس واملراجع قبل أن يكتب مثال املقدمة  ال ، كماأو يحدد املفاهيم

  .ث ويسير وفقها لكي يصل إلى نتائجهومرتبة يلجأ إليها الباح ةإذن هناك خطوات منظم في البحث. يستخدمه

عوامل التي يريد من الالباحث ينبغي أن يكون لديه قدرة على أن يتحكم في  ،الضبط والتحكم في العوامل -

 ظواهرالأيًضا إذا أراد أن يصل إلى التعميمات أو إلى نظريات تساعد على فهم  .خاللها أن يصل إلى نتائجه

ملتغيرات والقدرة على جمع العوامل و اهداف و أل اعد نظر وقراءة الستقراء ب   التنبؤ بها البد أن يكون لديهو 

  .حتى ال يكون هناك تداخلبينها النظائر والتفريق املختلف 

 ويستخدم  ،الدقيقة وعلى وصف املوضوعي ةيعتمد أحيانا على املالحظمن خصائص البحث العلمي أنه  -

فإذا تعذر مثال االختبار التجريبي قد نلجأ  .للوصول إلى نتائجه أحيانا القياس الكمي وأحياًنا القياس الكيفي

 ملا سيأتي بعده لكي يبني عليها ةيضع نظرية مبدئي قدو  ،إلى تصورات الباحث وتطلعاته
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 فال يأتي باحث أو مؤلف ويقول أن هذا الكتاب صحيح مائة باملائة وكامل .دلنقالباحث ل خضعي    املنهج العلمي -

. دللنق ةعأما تأليفات البشر وكتابة البشر فهي خاضوحده،  الكمال هلل سبحانه وتعالى ال، ،وليس فيه أخطاء

وأنت تكتب بحثا فأنت تعرض عقلك  أن تقبل النقد حتى لو لم تقتنع به ألنكأيها الباحث  عليك وبالتالي

  هذا النقد لآلخرين لكي ينقدوه سواء كان
ً
  .إيجابيا أو سلبيا

فال يمكن أن أترك البحث زمن االنتهاء  ،لالنتهاء منهعملية  ةزمنية وخط ةعلى خط ينبغي أن يشتمل البحث -

 لسنوات بدون تحديد فترة زمنية معينة للوصول إلى نتائج بحثي واالنتهاء منه.
ً
 من البحث مفتوحا

ال يجرح فبأن يكون الباحث عنده قيم إنسانية  ،يتطلب البحث العلمي وجود أسس أخالقية لدى الباحث -

المه رصيًنا بعيًدا رامة األخرين وال كرامة املبحوثين وال أيًضا يتهجم على اآلخرين ويغتاب الناس وإنما يكون كك

  .التلميح إذا أحتاج إليه ويلجأ إلىعن التصريح 

  .وصل إليه اآلخرونالتي  براتفادة من الخسترؤية موضوعية منطقية لإل  البد أن يكون للباحثأ -

بلغة  هحثبكتب وأن ي، الصبر وقوة التحمل واملثابرةب العلمي أن يتمتع الباحث خصائص البحثم من أهو  -

 ةوميسر  ةوسهل ةرتبوأن تكون م ،بعبارات ال تقبل اإليهام أو اإلبهامو علمية متينة رصينة بكلمات واضحة 

 أو الغرابة.في االبتذال  ةقوتكون أيًضا غير مغر ، يفهمها الجميع
 

 قادم إن شاء هللا تعالى محمد وإلى درس  هللا وسلم وبارك على نبيناوصلى ، هذا وهللا أعلم 
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 رابعةاملحاضرة ال
 

هِّ الذي اصطفاه من خيرة خلقه أجمعين، ، بسم هللا الرحمن الرحيم ِّ
 على نبي 

ً
 وسالما

ً
الحمد هلل رب العاملين، وصالة

 إلى يوم الدين .صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه، واقتفى أثره 

أيها األحبة الطالب نستأنف معكم دروس مادة البحث، والتي تقدمها أكاديمية تفسير ضمن برنامج السعدي 

هي خصائص املعرفة،  وقد تحدثنا في بدايات هذه الدروس عن تعريف منهج البحث العلمي، وما املستوى األول.

 ذا املجال، اليوم نستأنف وسنتحدث عن:وتعريف العلم، كما أخذنا  أشياء كثيرة تفصيلية في ه
  

 خصائص البحث العلمي

ه عن غيره من أي معرفة استقصائية  التي الخصائص التي يتميز بها البحث العلمي خصائص البحث العلمي هي ز  ِّ
مي 
 
ت

 
 
 رصين أخرى، ألن البحث العلمي بحث

 
 يأخذ في حسبانه قضية وضع ال ، بحث

 
 ويسير وفق أطر   ،قواعددقيق، بحث

 فيتميز البحث العلمي بعدد من الخصائص، من بينها ما يلي: .كذلك ومنظمة   مرتبة   وعمليات  ، محددة   وأسس  
 

  العالقات السببية بين املتغيراتقادر على اكتشاف الحقائق و البحث العلمي  .1

في البحث العلمي، البحث إذا اتبع فيه صاحبه أو الباحث الخطوات واألسس واملهارات املتفق عليها، واملعتبرة 

وراء املعرفة  فإنه يمكن من خالل البحث العلمي اكتشاف العالقات السببية بين املتغيرات، أو اكتشاف ما

يمكن من خالل البحث العلمي أن نفسر الظواهر وأن نحلها إذا تطلب كما السطحية، اكتشاف الحقائق، 

.
ً
 هذا األمر حال

  فيذهاعملية منظمة ومرتبة في تن البحث العلمي .2

ال بد أن يكون هناك مخطط، وسوف إذ ليس عملية اعتباطية، وال عملية تخضع إلى الصدفة،  البحث العلمي

نأتي في املستقبل على قضية خطة البحث وكيف يمكن للطالب أو الباحث حين يريد أن يصل إلى نتيجة معينة 

ألنه من خاللها يمكن أن نحكم على  يمن أهم صفات البحث العلم هذاأن يتبع هذه الخطوات مرتبة مبوبة، و 

الثقة في مخرجاته وفي نتائجه. فلو أتى أحد الطالب أو أحد الباحثين وتوصل إلى نتائج قبل  من البحث بدرجة

ال  ،اعتباطي، نقول هذا ش يء غير صحيحأنه ب ى بحثهوقبل أن يحدد األهداف، نحكم عل أن يحدد املشكلة،

حتى تصل وهكذا ، " د " خطوة  ثم ، " ج " خطوة  ثم ،" ب "خطوة  ثم  ، بد أن تبدأ بخطوات مرتبة، خطوة " أ "

البحث  ن،إذ .أو في التعبير عن النتائج، أو وضع مقترحات وتوصيات لهاطوة النهائية في تحقيق النتائج، إلى الخ

 لكي تعطي درجات من الثقة. معينة تتخذ خطوات العلمي عملية منظمة ومرتبة، وعند تنفيذها ال بد أن
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 على أساس الضبط والتحكم في املعرفة وفي العوامل املؤثرة في الظاهرة البحث العلمي يقوم .3

لكي نحقق أعلى درجات املصداقية في نتائج البحث، فلو قال أحد الباحثين أنه سيبحث عن عالقة  " وذلك 

املتغيرات ولم يحدد مفاهيمه، و لم يحدد العوامل، ولم يضع أسئلة، س "  بـ  " ص "   ولكنه لم يضبط هذه 

، فإننا نقول له : كيف ستصل إلى نتيجة
ً
النتيجة التي وصلت إليها من بحثك؟ ونقول له أن  ولم يضع أهدافا

 كباحث  البد أن تكون  ن،إذ .غير صحيحة
ً
  ضابطا

ً
 تبحثها.في العوامل التي تؤثر في الظاهرة التي تريد أن  ومتحكما

 البحث العلمي يقوم على أساس جمع املعلومات من مصادر موثوقة  .4

سواء كانت هذه املصادر مصادر أولية أم مصادر يعتمد البحث العلمي على جمع البيانات من مصادر موثوقة، 

اب ، وأخذت كتعلى سبيل املثال فإنني لو أردت أن أبحث في التفسير. ثانوية، وذلك لكي نقدم معلومة جديدة

 
ً
 ثانويا

ً
ليٌّ بالنسبة لي ، لكن يمكن أن آخذ مصدرا  مثل بعض  معه،تفسير ابن كثير، وهو مصدرأساس ي  أوَّ

، إما أن آخذ ي أمام أمرينفلو أخذت املتن كمصدر أساس ي، فإنن .شرحت تفسير ابن كثيرالتي شروحات ال

 املخطوطة األساسية التي وجد فيها تفسير ابن كثير، أو أنني آخذ مطبو 
ً
طبع بعد التحقيق والتدقيق  عا

بتفسير سواء آية معينة  أريد أن أبحث عن تفسيرعندما بدقة فإذن ال بد أن أجمع بياناتي . والتمحيص

القرءان بالقرءان، أو تفسير القرءان بالسنة، أو بأقوال العلماء املفسرين املعتبرين، ال بد أن يكون كالمي 

 
ً
لثانوية يمكن أن أستعين باملصادر ااألساسية فاملصادر وإن لم أجد بإرجاعه ملصادره األساسية،  منضبطا

األساسية، وهذا يحقق درجة عالية من املصداقية واألمانة العلمية في حفظ حقوق  املصادر التي نقلت عن

 إضافة الجديد.إمكانية من سلفوا و 

 ونظرياتالبحث العلمي يمكن الوصول من خالله إلى تعميمات وإلى مبادئ وحقائق  .5

 أن نصل إلى مبادئ وحقائق ونظرياتإلى تعميمات، و  العلمي بمعنى أننا يمكن أن نصل من خالل البحث

 
ً
من خاللها أن نتنبأ )بتوفيق هللا جل  تساعدنا في فهم وتفسير الظواهر والوقائع التي نعيشها، و يمكن أيضا

 
ً
يب، وإنما هو بناء على وضع خطوات علمية بالغ وعال( في ما  يمكن أن يحدث في املستقبل، وهذا ليس رجما

 الحدث الفالني. بحدوث أن نتنبأيمكن من خالل تفسيرها والحكم على مصداقيتها بدرجة معينة 

  البحث العلمي يستند غالبا إلى التجريب وضبط املتغيرات .6

 تابعةأو  مستقلةات املتعلقة بالظاهرة سواء كانت املتغير يستند البحث العلمي إلى التجريب وضبط املتغيرات 

وهذا غالبا ما يكون في البحوث التجريبية،  .هذه املتغيرات تؤثر في الظاهرة .خارجيةأو  داخليةأو متغيرات 

 
ً
إذا أردنا دراسة تأثير تطبيق منهج معين أو طريقة في التعليم أو التدريس على مستوى التحصيل لدى  مثال

يتساوون الطالب الذين مجموعة قول بدرجة معينة أنه عند تطبيق الطريقة " أ " على ن، فيمكن أن الطالب
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، التحصيلية واالستعدادات ،والخصائص العقلية ،النفسية في مجموعة من املتغيرات مثل: الخصائص

ضبطت سواء كانوا ذكورا أو إناثا كبارا أو صغارا، فإذا  وفي الجنسواملستوى التعليمي،  ،املستوى العمري و 

هذه املتغيرات التابعة واملستقلة، وطبقت طريقة التدريس التي أريد أن أختبرها أو أجرب عليها، فإنني يمكن 

أحكم من خالل هذه النتائج أنه يمكن تعميمها على هذه املجموعة، أو مجموعة مشابهة لها و  أخرج بنتائج أن

ي من خصائصه أنه يستند إلى التجريب وهذا معناه أن البحث العلم . في نفس الظروف ونفس الخصائص

 الذي يتضمن ضبط املتغيرات التابعة واملستقلة والداخلية والخارجية.

 البحث العلمي يعتمد على املالحظة الدقيقة والوصف املوضوعي: .7

 محل الدراسة.، أو محل البحثأي املالحظة الدقيقة للظواهر يعتمد البحث العلمي على املالحظة الدقيقة، 

تخدم أسلوب املالحظة الدقيقة في تحقيق مخطوطة على سبيل املثال، أو غيره. كما يعتمد البحث قد يس

ما ينبغي لواقع كما هو، ال كوصف لالوصف املوضوعي الذي ال ينطلق من ذاتية الباحث، وإنما من العلمي على 

سواء ، والتعبير عنها حثمحل الب ظاهرةللوصف املرجوة بالباحث إلى نتائجه عندئذ سيصل و  .أن يكون عليه

 على ما قام به من املالحظات الدقيقة وعلى الوصف املوضوعي للظاهرة محل بالكم أو بالكيف
ً
، معتمدا

  البحث.

 التعبير الكمي أو الرقمي -

يحدث الطالق بنسبة سمثاله أن أقول : إذا حدث الخالف بين الزوج والزوجة دون أن يكون هناك حوار و 

 .للحالة محل البحث العلمي وهذا يسمى الوصف الكمي أو الرقميباملائة مثال،  40

 التعبير الكيفي -

الحالة محل  أن أقول: هناك خطر كبير عندما نقرب الغاز إلى مادة مشتعلة، فإنني ال أعبر عن مثالهو 

معينة، ولكن أكتفي بالقول أن الخطر كبير، وهذا يسمى الوصف الكيفي، وسميته   مئويةبنسب   الدراسة

 
ً
  وصفا

ً
فمثال قضية وجود املادة املشتعلة أمام النار يؤدي  .بناء على قياس أو تجريب أو معايير معينة كيفيا

شتعلة وقدرتها على إلى اشتعالها بدرجة معينة سواء كانت حرارة الغرفة أو  حرارة املكان، أو وجود املادة امل

 االستجابة للمثير أو املشعل، هنا نقول أن هذه مالحظة مبنية على الوصف واستخدام القياس الكيفي.

  البحث العلمي خاضع للنقد وللتدقيق وللتمحيص .8

يخضع املعلومات واملعارف والنظريات والنتائج إلى النقد، فال تقل أني وصلت إلى العلمي يعني أن البحث وهذا 

قول أنت فسرتها بهذه الطريقة وينتيجة الفالنية وال أريد أن ينقدني فيها أحد، ال بد أن يأتي شخص آخر ال

استخدامك وأن ، خطأ مثالأن استخدامك لهذا املقياس وفق هذا املعيار ووفق هذه الشروط، ولكني أرى و 
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يست حثت فيها ليست أولية أو لاملصادر التي بأو أن ، خطأصياغتك ملشكلة  البحث وأن ، خطألهذه الطريقة 

فهناك علماء ومهتمون في كل مجال فيه تخصص هم  .أو ليست مباشرة .. الخ بها أو ليست موثقة موثوق 

وه ونقاده، وبالتالي أي  م  ِّ
 
َحك في ورقة بحثية تأكد أنك تعرض عقلك أو الباحث نتاج علمي تقدمه أيها الطالب إم 

  خرجون ما فيههم سوف ينقدونك ويأنلنقد اآلخرين، و 
ً
النقد ليس بالضرورة ف، من أخطاء ومن إيجابيات أيضا

 
ً
يأتي التي  في نقاش الرسائل العلمية، وهذا غالبا ما يكون ما وتبرز إيجابيات، فربما تنقد بحثا أن يكون سلبيا

مراجعه،  املناقشون فيثنون على الباحث في استخدامه للطريقة املعينة أو صياغته لألسئلة، أو في مصادره أو

أو حتى في بنائه وتنظيمه للبحث، لكن ينقدون بعض األشياء التي قد يقع فيها الباحث من خالل املصداقية أو 

وبالتالي من خصائص البحث العلمي أنه خاضع للنقد وللتدقيق وللتمحيص من قبل باحثين  .ش يء معين

 وعلماء ومختصين في املجال الذي أنت تبحث فيه.

 مل على خطةيشتالبحث العلمي  .9

يتم تحديدها وتحديد أهدافها بدقة وعناية فائقة، فهو ليس مسألة اعتباطية  وارتجالية، خطة البحث العلمي 

 كما قلنا في بداية هذا الدرس. ،منظمأمر وإنما هو 

  اإلملام باألدبيات املتعلقة بالبحث  .10

 
ً
دبيات النتاج العلمي الذي توصل إليه ، ونعني باأل باألدبيات يتطلب البحث العلمي من الباحث أن يكون ملما

ومن  ،من خالل تعريف املفاهيم محل دراسته وذلك الباحثون السابقون في املجال الذي له عالقة بالبحث

، والتعليالت والتعليقات، والهوامش والتذييالت، كل هذه يف املصطلحات، ومن خالل الشروحاتخالل تعر 

 
ً
بحث في أي مجال من يعندما  . فالباحثجل أن يثبت لآلخرين سبقهم لهن أبها م ال بد أن يكون الباحث ملما

 ليزيةجــــــباالن ، كما يســـــــمىساسيةاأل عرفة املاسية أو ـــــــساأل ومات ـــعلامل من يةـــناك أرضــــجد أن هــــــيس االت،ـــــــــاملج

 Basic Information أو ،Basic Knowledge. قد نجدفاملعرفة املسبقة هي األساس الذي ينطلق منه الباحث . 

هذا و بعض الباحثين يصيبه الغرور، فيريد أن يبحث من جديد ويقول أن الذي أتى به األولون ليس صحيحا، 

 
ً
. فما فائدة يختصرون عليك الكثير الذين نه ينسف جهود السابقينأل ألن فيه غرور، و  التصرف ليس جيدا

أو ثالثمائة أو أربعمائة  بحثه فالن من الناس من مائتي سنة، سبق أن وقد مجال معينقتك في تستهلك و  أن

 إيجاب ى أنت تتقاطع معه، وإلى أي مدإليه السابقون  وصل ماوترى تبحث ملاذا ال ؟ سنة
ً
  ا

ً
 أو سلبا

ً
أو  ، معارضة

 
ً
 .الهامة البحث العلمي فالبد أن يكون لدى الباحث سعة في االطالع، وهذه من خصائص وعليه، موافقة

 البحث العلمي يقوم على أسس أخالقية  .11

 يقوم البحث العلمي على 
ً
 .إنما هو من خصائص البحث العلمي أسس أخالقية رصينة ومتينة، وهذا ليس شرطا
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 ف
ً
ومتينة، وقيم تحفظ على أسس أخالقية رصينة  البحث العلمي يتطلب من الباحث أن يكون بحثه قائما

وإنسانيته، فليس من السائغ للباحث أن يبحث فيما يتعلق بخصوصيات الناس أو أديانهم،  هلإلنسان كرامت

 تعرض لها بالنقد دون أن يستأذنهمو ي
ً
 أو تلصصا

ً
 ، أو أن يالحظ ظاهرة معينة فيريد أن يبحث عنها تجسسا

لي، فهذه من على اآلخرين، دون أن يقول لهم أني سأبحث هذه الظاهرة من خالل رؤيتكم في الواقع العم

 خصائص البحث العلمي أنه يقوم على أسس أخالقية.
 

 تصنيف البحوث العلمية

 
ً
ملعايير كثيرة، والعلماء املهتمون بالبحث العلمي ومناهج البحث العلمي  البحوث العلمية يمكن أن تصنف وفقا

 
ً
هي  أو نعتبرها طريقة، وما هي األشياء التي نعتبرها منهجا مافي البحوث العلمية، و في تصنيف اختلفوا كثيرا

 يختلفألن تصنيف البحوث العلمية  وذلك االعتبارات التي في ضوئها يمكن أن نصنف ونقسم البحوث العلمية،

 
ً
فمن هنا يمكن . بحسب الزاوية التي ينظر إليهاو مناهج البحوث العلمية، في مجال ص صختكل منظرة حسب  تماما

 قد  البحوث العلمية فيتصننقول أن أن 
ً
 و  كثر من اعتبارأل يكون وفقا

ً
  تبعا

ً
للنظرة الجزئية  للخلفية الثقافية وتبعا

أو للعلم  تفرع عنها هذه البحوث، أو تبعا للزاوية التي ينظر منها الباحث للظاهرة أو ملوضوع البحث،توالكلية التي 

 :من هذه التصانيف .الذي نريد أن نبحث عنه
 

  ج البحث ذاتهأوال: تصنيف البحث العلمي وفقا ملنه

يمكن  ذاته فإن منهج البحثوعليه املنهج كما عرفناه هو الطريقة التي يتبعها الباحث للوصول إلى الحقائق العلمية، 

 : فتقسم البحوث العلمية وفق هذا التصنيف إلىأن يستخدم كمحك أو كمعيار لتصنيف البحوث العلمية، 

 البحوث التاريخية.  -

 البحوث الوصفية.  -

 البحوث االرتباطية.  -

 البحوث السببية املقارنة.  -

 البحوث التجريبية.  -
 

  ثانيا: تصنيف البحوث من حيث آليتها إلى بحوث تجريبية وغير تجريبية

 
ً
  وهذا التصنيف هو األفضل، ألنه يعطي مفهوما

ً
 إلى: ، ولكنه يصنف البحوث بناء على منهجهاعاما

 تجرى على أدوات التعليم في املدارس والجامعات كما مر معنا في بداية الدرس،: كالبحوث التي البحوث التجريبية -

مثل البحوث التاريخية، والوصفية،  فإننا النستطيع أن نجري بحثا تجريبيا على  :البحوث غير التجريبيةو -
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جرب في ش يء نستطيع التاريخ، وال نستطيع أن نجرب على ظاهرة ال نستطيع أن نضبط متغيراتها وال عواملها، وإنما ن

 أن نضبط متغيراته.
 

  ثالثا: تصنيف مناهج البحث بناء على أربعة أسس

 ، وهي:ذكرها بعض علماء البحث العلميوهذا من التصنيفات التي 

 :هذا يشملو  :تصنيف مناهج البحث بناء على البعد الزمني -1

 التي تدرس الحالة في املاض ي، كما ذكرنا سابقا. البحوث التاريخية : -

 : وهي التي تدرس الحالة أو الظاهرة في واقعها الحالي، أو زمنها الحاضر. البحوث االمبريقية الحاضرة -

 : التي تدرس الظاهرة باعتبار ما تكون عليه في املستقبل.  البحوث التنبؤية أو املستقبلية -

 وهذا يشمل: املبحوثين:تصنيف البحوث بناء على حجم  -2

تصنيف "أكاديمية تفسير" في قدرتها على إيصال رسالتها ومثاله: ، حالة واحدةيدرس  منهج دراسة الحالة: -

في التفسير والعيش في معاني اآليات القرءانية بناء على الواقع، فنأخذ هذه الحالة "أكاديمية تفسير" 

لذين استقطبتهم، وماذا كتبوا وماذا صنعوا .. الخ، هذه تسمى وندرسها بناء على  نتاجها العلمي،  والعلماء ا

 دراسة حالة.

  منهج العينة: -
ً
  أي أدرس عينة من املجتمع بدال

ً
  من دراسة كل املجتمع إذ أن ذلك يكلف كثيرا

ً
 ويستغرق وقتا

 
ً
هذا النوع فتقول  .للبحثحالة هو بشخصه و يصعب ضبطه ، ولن تجد من يوافقك في أن يكون  طويال

 تمثل املجتمع الكبير.لخذ عينة معينة من هذا املجتمع يعدم على أ

يؤخذ غالبا في هذا وهو أن تأخذ جميع حاالت العينة، كاإلحصاء العام، و  منهج االستقصاء اإلحصائي: -

استقصاء بجميع  تقوم بعملالسكان، فعندما تريد أن تعرف عدد سكان البلد، فإنك  ات تعدادإحصاء

ويكون فيها جميع املنفذين لإلحصاء موجودون ة معينة تسمى ساعة اإلسناد، ساع تضعو حاالتهم، 

ويطرقون األبواب، ثم يقولون أن عدد سكان الدولة الفالنية كذا بناء على ساعة الصفر التي حددت في 

 بداية البحث أو االستقصاء ونهايته.

 .و شبه تجريبيةفقد تكون تجريبية أ:  تصنيف البحوث حسب املتغيرات التي تستخدم -3

هل  فيسأل نفسه إلى ماذا أريد أن أصل، ،الذي يريد الباحث الوصول إليهتصنيف البحوث حسب الهدف  -4

أريد أن أصف الظاهرة، أو أريد أن أقارنها بغيرها من الظواهر، أو أريد أن أعرف عالقتها بظواهر أخرى، أو أريد أن 

لآلخرين وفهمهم لها، فهذا مهم جدا في معرفة ماذا يهدف إليه أفسر الحالة املوجودة أمامي ومدى وضوحها 

 الباحث، فتصنف البحوث وفقا لهذا األمر.
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 رابعا: تصنيف البحوث حسب تصنيفات أخرى 

 :  (Basic Researchبحوث أساسية ) -

وتسمى بحوث نظرية، ونشاطها علمي بحت، الغرض األساس ي منها هو التوصل إلى حقائق علمية وتعميمات 

وقوانين وتفسيرات، الغرض منها بعيد جدا، ولذلك هي تؤدي إلى نظريات، ومن هنا يكون تصنيف هذه البحوث 

 بهذه الطريقة.

 : (Applied Research, Applied Studyبحوث تطبيقية، أو دراسات تطبيقية ) -

واقعها الحالي،  يقوم فيها الباحث بنشاط علمي، يكون الغرض املباشر منه هو التوصل ملعرفة الظاهرة في

والبحث عن حل لهذه املشكلة، وهذه تستخدمها غالبا الجهات الرسمية عندما تريد أن تصل إلى حل معضلة 

معينة، هندسية أو سكانية أو اجتماعية، مثل دراسة قضية إدمان املخدرات، أو قضية تحريف القرءان 

األجهزة الذكية، فلو أرادت أكاديمية تفسير الكريم، وهذا يحدث وفقا في البرامج الجديدة التي تستخدم في 

أن تدرس هذه الظاهرة، وتريد أن تطبق ملاذا يتم تحريف هذه النسخ من القرءان الكريم وتوضع في مخزن  مثال

( فهنا تقوم هذه الجهة بتطبيق بحث علمي حقيقي على نسخ Google Play( أو في )App Storeالتطبيقات )

ملاذا يتم  ملشكلة ما مثل مشكلة  لوصول إلى النتائج، وهذا يعتبر للوصول إلى حلمتعددة ثم تقوم بإطالعها ل

 تحريف القرءان الكريم بهذه الطريقة.
 

  خامسا: تصنيف البحوث بحسب األساليب املستخدمة

  (:Historical Researchبحوث تاريخية ) -

املاض ي في تاريخها املاض ي ويتم توقع األحداث كما قلنا في بداية الدرس وهي التي تفسر الظاهرة بالرجوع إلى 

 
ً
  املستقبلية بناء على فهم املاض ي . وهذه الدراسات تعتبر أقل شيوعا

ً
 واستخداما

 
تب وانتهى ، ألن التاريخ ك

وبالتالي أنت تستطيع أن تدرس التاريخ بمجرد التحقق من مدى صحة هذه املخطوطات، لكن أن تستخرج 

ريخية انتهت فأنت ال تستطيع، وبالتالي فإن إجراء البحث التاريخي ال يعتمد على نتائج عملية لحل مشكلة تا

 فرض معين وإنما يعتمد على تفسير الظاهرة في إطارها الزمني املاض ي.

  (:Descriptive Researchبحوث وصفية ) -

خالل الدراسات وهذه تصف الظاهرة أو تصف الحالة الني نريد أن ندرسها أو القضية كما هي في الواقع من 

التطوير والنمو، وهذه تقوم على أساس تشخيص وتفسير الظاهرة أو  اتالحالة ودراس املسحية ودراسات

 الواقعة مجال البحث التي تناولها البحث.
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 الخالصة:*  

 ، وملخصه:املحاضرة هذههذا ما أردنا أن نتحدث عنه في 

بدأناها بخاصية أن البحث العلمي منظم  ،اصيةأخذنا خصائص البحث العلمي وتحدثنا فيه عن أحد عشر خ

أن البحث العلمي يقوم على الضبط والتحكم في العوامل ويجمع البيانات من مصادرها  على ومرتب، ثم تكلمنا

األولية أو الثانوية ولكن بإثبات، وأن البحث العلمي من خصائصه أنه يمكن من خالله التوصل إلى تعميمات 

أنه يعتمد على مالحظات تجريب والبحث في متغيرات الظاهرة، و الالبحث العلمي يستند إلى أن و وحقائق ونظريات، 

 إلى آخره.، دقيقة

أيضا تكلمنا على تصنيف البحوث بناًء على أمور كثيرة منها من كان بناًء على عنصر الزمن، أو على هدف الباحث، 

على  تصنيف في نظري هو تصنيف البحوث العلمية بناء  أفضل و  أو على املعرفة التي يريد أن يصل الباحث إليها.

يريد أن يفسر أو يعلم أو يحلل أو يصل إلى مشكلة أو تعميم أو هل ماذا يريد الباحث،  ،هدف الباحث نفسه

 مقارنة.
 

 هذا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد.
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 ةسماخلا ةر ضاحملا  
 

 والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ،الحمد هلل رب العاملين

الذي تقدمه أكاديمية تفسير  ،العلميالحلقة من حلقات منهج البحث مرحبا بكم أعزائي الطالب في بداية هذه 

، في الدرس املاض ي والذي نتحث فيه عن املنهج العلميضمن برنامج الشيخ السعدي رحمه هللا في املستوى األول، 

مدى يمكن أن وتحدثنا كذلك عن تصنيف البحوث العلمية، وإلى أي  قد تحدثنا عن خصائص البحث العلمي،كنا 

 ار يمكن أن نصنفها.وفق أي اعتب، و نصنف البحوث العلمية

 
ً
  اليوم درسنا سيكون مهما

ً
هي الخطوات  ، وهي قضية مايسأل عنه الطلبة الباحثون دائما ألنه يتطرق إلى ما جدا

 .؟ التي يجب أن أتبعها عندما أريد أن أجري بحثا

 لِّ وينبغي أن يكون م   ،هذا السؤال ينبغي أن يكون حاضرا في الذهن
 حَّ
ً
دئا في إجراء ن يكون مبتيريد أمن على كل  ا

أي أنه ال  ،ها، وهل الخطوات دقيقة صارمةبع  ، البد أن يسأل نفسه ماهي الخطوات التي يجب أن أتَّ بحث علمي

وال يقبل النقاش، ا ال يقبل الجدل ، أم أنها مرتبة ترتيبامسة قبل أن أبدأ بالخطوة األولىيمكن أن أبدأ بالخطوة الخ

 ذه الخطوات.رتبت ه أي اعتبار علىو ثم إلى أي مدى 

، وصلنا إلى ، وبناء على خصائص البحث العلميالحقيقة بناء على التعريفات السابقة التي عرفنا بها البحث العلمي

 البحث العلمي هو عملية منظمةنتيجة بأن 
َ
 ، ت
َّ
 بِّ ت

تساؤل أو خطوات وأساليب معينة للوصول إلى اإلجابة على  ع 

 ، أو إلى تفسير الوصول إلى حقيقة علمية
َ
يتألف من مجموعة  علميَّ ال ظاهرة من الظواهر، وهنا يتبين لنا أن البحث

  بد أن تكون في ذهن الباحثِّ ، ال  - سمها ما شئت - أو املراحل   الخطوات   ، هذهمن الخطوات
ً
ليست هي  ، ومكتوبة

خطوات ن هناك لى أ، لكن هناك اتفاق ضمني أو مبدئي أو شبه شائع ، عال الجدلجامدة جمودا اليقبل النقاش و 

 ، من املفترض أن يمر بها الباحث في أثناء بحثه، وهذه الخطوات األساسية األربع في اعتقادي : أربعة مهمة جدا

  األولى: استشعار املشكلةالخطوة 

نها ع ر  بَّ عَ ، أو تكون معاناة، كما ي  يس بالضرورة أن تكون مشكلة سلبية، لكلة التي يواجهها الباحث في بحثههذه املش

 إنما قد تكون املشكلة هي )م   ال .. ،بقول أحدهم )أنا عندي مشكلة(
 
 ، مثل:ال أعرف جوابه ( أي أمر أشكل عليَّ ل  كِّ ش

  .لكن لم أستطع هاآية قرآنية أريد تفسير  -

 .؟، وماهي خصائص السور املدنية؟ماهي خصائص السور املكية -

  .التساؤل هو املشكلة، هذا ؟ ، من أين أستقيها؟ أسباب النزول ماهي مصادرها -

أن يكون للباحث  فالبد، كل هذا على سبيل املثال، ؟ املكي واملدني ماهو الضابط في تحديد املكي واملدني -
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 عقبة ال يستطيع أن يتجاوزهامشكلة معينة، إما أن تكون هناك 
 
ِّ َح ، ت

تفسير أو في  فهم املوضوعفي  ه  ر  ي 

 .تحليل الظاهرة مكان البحث، أو القضية

، هو يرى ظاهرة في الواقع عالقة سببية بين متغير " أ " ومتغير " ب " لكنه ليس عنده وسيلة للتفسيرأو أنه  -

دث " ملاذا عندما يح:الباحث يصيغ هذه املشكلة في سؤالن، هنا يأتي ان املتغير اال يدري كيف يحصل هذ

 .أ " يحدث " ب " 

، وهذا مثاله كما قلنا قبل قليل، تحديد معينة تحديد خصائص قضيةقد يواجه الباحث كذلك صعوبة في  -

 . لم يبدأ بحل هذا املشكل أو هذا السؤاثاملكي واملدني من السور، فيسأل نفسه هذا السؤال 

املرورية في شارع ما، في يوم محدد، أو في وقت محدد،  الحوادث، مثل كثرة تفسير حدث معينأو يعجز عن  -

 يسأل الباحث نفسه : ملاذا يحدث هذا الش يء.

 .اإلبداع أو االختراع واالكتشافأو قد يقدح في ذهنه تساؤل ليس له عالقة بالواقع، وهنا تأتي قضية  -

ن ينحقق هل هذه أو قد يريد أن يتأكد من تفسيرات قائمة لحدث تعرض له العلماء ، لكنه يريد أ -

 التفسيرات صحيحة ، أو غير صحيحة.

)بين بحثين(، مثل أحد الباحثين درس ظاهرة معينة أو موضوعا ما في مدينة أو دولة أو  يقارن أو يريد أن  -

يريد أن يرى إلى أي مدى يتشابه أو يتعارض هذا الحدث أو املوضوع أو هذه الظاهرة مع  قارة معينة،

 وملاذا يحصل هذا االختالف.مثيالتها في مكان آخر، 

 
ً
 عَ و  ، واالستشعار هو أن يكون عند الباحث " َج الخطوة األولى املهمة جدا هي أن تستشعر املشكلة إذا

 
  ة

 
" " أو "حاجة

 يقدح في ذهنه، سواء من خالل املالحظة أو من خالل الوصف. أو  تساؤل  

  الخطوة الثانية: تحديد املشكلة بدقة

اب لها، أو أن األجوبة حول هذه القضية التي ليس لدي جو  وأصبح عندي تساول   ،بعد أن استشعرت املوضوع 

، أو أنني أريد أن أقارن كما أسلفنا قبل قليل، فآتي إلى تحديد املشكلة، وهذه خطوة مهمة للغاية، تحديد مختلفة

، بعد أن يستشعر السؤال أو املوضوع يبدأ دايةيجب أن يعمد إليها الباحث ب املشكلة هو من أهم الخطوات التي

 بالتحديد.

 موضوع كبير جدانريد أن نبحث أسباب النزول، موضوع أسباب النزول  :على سبيل املثال
 
ِّ ، أ
 
، لكني ت فيه الكتبَف ل

املوضوع العام ، هنا تدرجنا من أو غيرها اب نزول آيات امليراث، أو أسببحث أسباب النزول في آيات الطالقأريد أن أ

، حالهذا م    ..ش يء   كلَّ  يشمل   حيثالبحث ب إلى موضوع معين أحدده، الن توسيع نطاق ،الذي هو أسباب النزول

يد أن يصل إليه بدقة ، لكن املفترض أن الباحث يحدد ماذا ير ريق متكامل، وقد النصل إلى نتائجويحتاج إلى جهود ف
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، وهي مهارة سيحدد الخطوات التي تليه بعد ذلكو  ،يحدد مسار البحث، ألن هذا التحديد هو الذي سمتناهية جدا

 نحتاجها.

أريد أن أؤكد على زمالئي وعلى إخوتي الطالب في عدم تجاوز هذه القضية وتعلم هذه املهارة باستمرار ، سواء من 

ذوي  ، أو من خالل التجريب، أو من سؤالو من خالل قراءة كتب مناهج البحثخالل قراءة البحوث، أ

 ، وهي ثاني خطوة بعد استشعار املوضوع.كيف أستطيع أن أحدد مشكلة البحث، أو أعبر عنها االختصاص،

 أو وضع الفروض   أو وضع األهداف   الخطوة الثالثة: وضع التساؤالت  

 
 
وفروض، هناك خالف كبير جدا بين علماء البحث ، أو املختصين في مناهج البحث في   وأهداف   تساؤالت   لت  ملاذا ق

  أم الفروض   التساؤالت   :قضية هل الفروض مهمة، ماهو األهم
 
منها  ، وهل يمكن أن نستغني عن واحد  أم األهداف

  طويل   ، هذا في الحقيقة جدل   عنه اآلخر   لينوَب 
ً
فروض في الغالب تكون في الوال ينتهي، لكن في نظري أن  جدا

 البحوث ذات البعد التجريبي.

 قد تكون  •
ً
  فرضية

ً
 يكون هناك توافق  ال فمثال عندما أقول أن الطالق يحدث في املجتمع " أ " عندما ، إيجابية

 على عينة   ، أو بناءً ، أو على استقصاء  في الواقع بناء على ضبط متغيرات   بين الزوجين، ال بد أن أختبرها

 .للبحثِّ 

 قد تكون أو  •
ً
  فرضية منفية

ً
، عندما أقول " اليحدث الطالق في املجتمعات التي ليس فيها عنف أو عكسية

زوجي، أو فيها توافق بين الزوجين، فقد يكون أحد الشطرين في القضية ايجابي والثاني سلبي ، يعني نفيا 

 أو إيجابا.

، مثال أريد أن أصل إلى أي مدى يحصل الطالق في املجتمع "أ"، ملاذا ن الخطوة أن أضع تساؤالتو أو قد تك •

 " أو غيره. أ يحصل الطالق في املجتمع " أ " ، ماهي الظروف التي يحصل فيها الطالق في املجتمع "

ملاذا أهدف ، أقول مثال أن البحث يهدف إلى التعرف على أسباب الطالق في  أو قد تكون القضية أهداف: •

" أ "  ، أو أن البحث يهدف إلى التعرف على ملاذا يحدث الطالق في املجتمع " أ " وال يحدث في املجتمع املجتمع 

 " ب " رغم أن خصائص املجتمعين متساوية، هذا تساؤل.

على ماذ تريد أن تصل إليه أنت ذلك يعتمد  ؟،إذا هل أجمع بين التساؤالت والفرضيات ، أم نكتفي بواحد منها

 كباحث .

   عناصر البحثوة الرابعة: الخط

بعد أن يصيغ الباحث مشكلته بدقة، وبعد أن يضع تساؤالته التي يريد أن يجاب عليها، هناك خطوات معينة يجب 

 .ويجب أن تشمل مايلي، عناصر البحثأن يتبعها الباحث، وتسمى 
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بدقة متناهية، وأن يكون في صفحة العنوان، وهذا العنوان يجب أن يصاغ  :العنوان الرئيس أو الرئيس ي .1

 يعكس محتوى البحث بإيجاز، وأن يكون م
ً
، فمثال لو أردنا أن نصيغ ختصرا بلغة رصينة وال يكون مطوال

ألكاديمية تفسير عنوانا لبحث معين، وليكن هذا البحث في آيات امليراث وتفسيرها وفقا لتفسير السعدي أو 

العنوان )آيات امليراث، دراسة لتفسير السعدي،  أو دراسة تفسير ابن كثير أو غيره، هنا يأتي الباحث ويقول في 

لتفسير ابن كثير(، هذا العنوان دقيق جدا ألنه أعطانا ماذا نريد أن نبحث )وهي آيات امليراث(، بناء على ماورد 

 في تفسير السعدي أو تفسير ابن كثير أو الشوكاني أو القرطبي رحمهم هللا جميعا، فهنا عنواني محدد.

، وسيأتي معنا مستقبال بإذن دد اإلطار، آتي إلى قضية املقدمةبعد أن أكتب العنوان وأضعه لكي أح  مة:املقد .2

هللا في آخر املادة، قضية استخدام الخرائط الذهنية في تحديد الخطوات في إجراء البحث، وهذه مهارة يجب 

 أن أتعلمها.

ا عن البحث بإيجاز وليس ة التي أتحدث فيه، وبعد أن أضع املقدمبعد أن أكتب العنوان عرض املشكلة: .3

أو الظاهرة التي أريد أن  أن أضع موضوع البحثب ذلك، تأتي قضية عرض املشكلة، وهو مهم جدا، بالتفصيل

، أو بناء على ما كتبه عنها السابقون بإيجاز كذلك، وماذا أريد أن أصل على معرفتي بها، أتحدث عنها بناء أبحثها

التي كتبت في املصادر واملراجع األولية أو الثانوية،  ،، التي أريد أن أغطيها في املعرفة السابقةإليه، ما هي الفجوة

 وماهو الش يء الذي أريد أن أصل إليه أنا من أجل أن أوجد تغطية أو تعبئة لهذا الفراغ املعرفي في هذا املجال.

، املقدمة وأحدد املشكلة تحديدا دقيقبعد أن أضع العنوان وأضع ا وضع الفروض أو األهداف أوالتساؤالت: .4

بالضرورة أن يستخدم الباحث التساؤالت ، فليس  وضع األهداف أووضع ، أو أبدأ بوضع الفروض فإما

 
ً
 ، قد يستخدم أهداف، قد يستخدم تساؤالت  فروضا

ً
 مع بعضها البعض. وتساؤالت   أ، قد يستخدم أهدافا

أقدمه  اذا أريد أن أبحث هذا املوضوع، ما الذي أريد أنبعد ذلك يضع الباحث أهمية دراسته، مل األهمية: .5

أو للفراغ  ،أو للمجتمع ، أو للعلم على املستوى العام، أو للمكتبة العلمية انفس ي على املستوى الشخص ي

 وعه حتى.ر الذي أوجدته هذه املعلومة أو هذه املعرفة في مجال العلم ذاته أو ف

  :وضع املصطلحات واملفاهيم .6
 
 من الباحثيَن  يغفلها كثير   وهذه خطوة

 
  ه  ، وبالتالي يكون بحث

ً
  مهلهال

ً
ليس  مفككا

ن العنوان أصال فيه النكهة العلمية ، ألنك عندما تضع العنوان،  وتضع املقدمة،  وتتحدث عن املشكلة، فإ

 وردفأ تقصائية في تفسير ابن كثير،، فعندما أقول : آيات امليراث دراسة تحليلية أو اسيحتوي على مفاهيم

 هنا
 
ِّ : تعريف آيات، ثم تعريف امليراث، ثم ماذا نقصد بتفسير ابن كثير ، أكتب عنه نبذة، أ

ف مفاهيم البحث عر 

 املوجودة في العنوان أو املوجودة في التساؤالت.
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 ينقسم إلى قسمين:  التعريف: .7

 ، أو تعريفِّ  البالغةِّ  ، أو تعريفِّ  وضِّ ر العَ  ، مثل تعريفِّ هِّ الفن ذاتِّ  علماء   فه  بناء على ماعرَّ   تعريف نظري: -

 الحديث أو الفقه .. الخ. مصطلحِّ 

ِّ  تعريف إجرائي: -
 ماذا أريد أنا أن أعر 
َ
 ، أحيانبتعريف الباحثبه من خالل تطبيقي للبحث، وهذا يسمى  ه  ف

ً
 ا

قد تكون هناك تعريفات متعددة ، وأحيانا قد تكون متعارضة متناقضة، فيأتي الباحث الحصيف ليقول 

تعريفات مختلفة،  فإما أن يختار تعريفا معينا ويقول هذا التعريف اإلجرائي، أو أن يضع تعريفا  هذه

الباحث ويحاكم  يتبناه ،اجديدمصاغا من جميع التعريفات األخرى يتالفى عيوب كل تعريف ويبرز تعريفا 

 عند املناقشة.عليه عند النقد و 

  احدودسواء أكانت  وضع حدود البحث: .8
ً
 حدود أو ،نظرية

ً
  ا

ً
 حدودأو  ،علمية

ً
  ا

ً
 أو حتى حدود ،مكانية

ً
  ا

ً
، زمنية

 جدا. املهمةِّ  وهذا أيضا من الخطواتِّ 

أن أتحدث عن أدبيات البحث نفسه أي أن أرى ماذا كتب األولون عن هذا املوضوع، سواء  أدبيات البحث: .9

هذا العلم، مثل لسان العرب في كانت دراسة سابقة ، أو كانت إطارا نظريا ، أو كانت كتبا أصيلة وأساسية في 

 منه في موضوع البحث. أو كتاب األم في الفقه الشافعي ... الخ، فال بد أن أحدد إطارا نظريا أنطلق   ،القواميس

  إجراء البحث: .10
َ
من خالل تحديد ماذا أريد أن أصل إليه ، ماهي األساليب التي أريد أن أستخدمها،  أجري البحث

أستخدمه ، ماهي األدوات التي سوف أستخدمها في بحثي، وما إذا كان هناك إجراءات  ماهو املنهج الذي أريد أن

 ميدانية ، هل هناك مخطوطات أو مصادر ... الخ.

يفهمه الجميع،  واضح   رصين   ، أو تفسيريا، بأسلوب  عرضا تحليليا، أو تفصيليا جمع البيانات وعرض النتائج: .11

 أو يفهمه أهل الفن والعاديون.

وليس كل بحث ينتهي بتوصيات في الغالب، ولكن هناط بحوث تنتهي بتوصيات، على سبيل  صيات:وضع التو  .12

راسة ميدانية كم عدد الذين املثال لو أردنا أن نتحدث عن قضية ضبط الفتوى في بلد من البلدان، فنأتي بد

مواقع االنترنت( أو في )الراديو والتلفاز( أو كان حضورا الكترونيا على ،  سواء كان حضورا إعالميا )يفتون 

حضورا فعليا في املساجد أو الحلقات أو في املناشط العامة، ثم أنظر إلى من هم الذين يستمع إلى فتاواهم، 

بط هؤالء املفتون بالضوابط التي حددها ضاملجتمع، ثم أنظر إلى أي مدى ين في منهم أو من هم الذين يؤثرون

على مستوى الفتوى، فأضع توصيات أقول مثال : بناء على فيهم لهرم هذا البلد في ضبط الفتوى، من هو رأس ا

 
ً
 غيَر أو  دراستي امليدانية ملوضوع الفتوى وضبطها وجد أنه كذا وكذا ، ثم أضع توصيات أن الفتوى منضبطة

 منضبطة   ، ملاذا هي غير  منضبطة  
 
ها يجب أن نضع كذا وكذا  ... الخ ، هذه هي ، بسبب كذا وكذا ، لكي أضبط
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 التوصيات.

 . توصياتهي نفسها ال املقترحات : .13

 وسنأتي عليها بالتفصيل إن شاء هللا تعالى. كتابة مراجع البحث: .14

ل إليه من هي كل ما استخدمه الباحث من نماذج أو ما توصل إليه من مخطوطات ، أو ما توص املالحق: .15

 حث في آخر البحث.، يضعها الباتصاريح أو وثائق رسمية، أو جداول استقرائية أو إحصائية

 هذه الخطوات سنتحدث عنها إن شاء هللا تعالى في ثنايا الحلقات القادمة.

التي يجب أن يتبعها الباحث عندما يريد أن يبحث  الثاني أعيد بإيجاز عناصر البحث قبل أن ننطلق إلى العنصر

 وهي :

، الحدود، املصطلحات، األهمية، األهداف، الفروض أو التساؤالت، املشكلة، املقدمة، العنوان  خطوات البحث:

عرض ، عرض نتائج البحث، إجراء البحث وتطبيقه هل هي في اإلطار النظري أو ماكتبه األولون،أدبيات البحث 

 .املالحق، ثم وضع مراجع البحث ، ثم كتابة واملقترحات، التوصيات

س األول إلى ماينبغي أن يتصف به سبق أن أشرت إشارة سريعة في الدر  :صفات الباحث الجيد وأخالقياته

ميزات الباحث الجيد ، ماهي ش يء من التفصيل بعض القضايا، مبالباحث من املصداقية واألمانة، اليوم سنأخذ 

، سواء كانت استعدادات بحثية عقلية أو استعدادات أخالقية، يجب أن يكون الباحث واستعداداته صفاته

لكي ينجح في بحثه بأفضل طريقة وأفضل شكل، وهذه الصفات تتميز بما متميزا بعدد من الصفات ويتحلى بها  

 يلي:

)ال : ملمارسة البحث الدافعية والرغبة واالستعدادأن يكون لدى الباحث   الدافعية والرغبة واالستعداد: .1

( إلى املعلوماتِّ  يصل    كسول 
 
 ، كما قال الشاعر: باحث

اَن يؤذيَك 
َ
ِّ  وبرد   الخريفِّ  بس  وي     املصيفِّ  حرُّ  إذا ك

 
 تا الش

ي زمانِّ  ن  س  ح   لهيَك وي   بِّ
 ـــفأخ  ع ـــالرَّ

 
  لمِّ ـــللع َك ذ

 
ي متى ق  ل لِّ

 
 
  فإن لم يكن لديك دافعية

 
  وال استعداد   وال مثابرة

 
  نجز  فمتى ت

َ
 .هذا البحث

يعني أن لكل املشاق : ال شك أن البحث سواء كان ميدانيا أو مكتبيا  لتحم أن يكون عند الباحث التحمل: .2

 ،ويحاول أن يستقص ي ،ويعمل به ويسأل ،ويشتغل في البحث ويفكر به ،يكون لإلنسان جلسات طويلة

، إلى سفرمنه ادر البحث، قد يحتاج مصاملكتبات و إلى و  ،ويحاول أن يكون عنده نوع من الذهاب إلى العلماء

 أو تخفف ،النومساعات أو قلة في 
ً
من كثير من األمور على حساب الرفاهية وعلى حساب الراحة ، فالبد  ا

، إذا لم توجد الدافعية والرغبةللباحث أن يكون عنده نوع من املثابرة والجلد والصبر، وهذه وقودها 
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أي ش يء في سبيل الوصول إلى املعلومة، لكن الشخص الذي يرى  اليتحملالدافعية والرغبة فإن اإلنسان 

 عَ و  أن عنده َج 
ً
 َم هَ أو نَ  ة

َ
أو حاجه إلى أن يصل إلى معلومة معينة أو يتحقق منها فتجد أنه يثابر لكي يصل  ا

 إليها.

، بعيدا عن الغرور واالعتداد بالذات، فال يتكلم بصيغة املتعالي وال أن يكون الباحث متواضعا : التواضع .3

من بحث " فيجب أن يكون عند اإلنسان نوع من التواضع،  وأن  نجد" و " لم  وصلنا" و " قد نحنيقول "

يعترف لآلخرين بفضلهم، ويقول " بحسب جهدي" فيقلل من جهده دون أن يبخس نفسه حقها ، فال يكون 

 متكبرا متعاليا ، واليكون مذال لنفسه بحيث أنه لم يقدم شيئا، لكن يكتفي بالتوسط.

أو  ،عقلي وهذه مهمة جدا ، ألن الباحث الذي ال يركز أو عنده تشتت  الستعداد اال و  :التركيز وقوة املالحظة .4

لى ماذا وإ ،ونسيان الخطوات التي فعلها ،عنده نسيان ال بد أن يؤدي هذا به إلى التخبط في أشياء كثيرة

 ، فالبد أن يكون عنده قوة مالحظة وقوة تركيز.وصل وأين انتهت املعلومة

، فقد يكون عند اإلنسان عقلية عنده قدرة تحليلية فال  القدرة على إنجاز العمل: .5
ً
يكون الباحث مسوفا

عنده استعداد، عنده كل ش يء لكنه مسوف، وبالتالي تجد أن هذا يفسر لنا ملاذا أن كثير من الذين أخذوا 

الدرجات العليا سواء كان في درجة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك ال يترقى في مجال البحث العلمي ألنه 

 ول ال يريد أن يواصل.كس

 ذاتيا ، والوصفيا ألنه ليس من أهل العلم.ليس أن يكون كالم الباحث  املوضوعية: .6

 القدرة على اإلبداع واالبتكار. .7

 .وإلى لقاء في درس قادم ، هذا وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 

 

 

 
   

 

 

 



 د. خالد محمد النقية                                    مناهج البحث العلمي ومصادره     

 

 إعداد: فريق عمل تفريغ املحاضرات، برنامج السعدي املستوى األول   39

 رئيفة درويش: اإلشراف العام على فريق العمل

 سادسةاملحاضرة ال
 

رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين وعلى بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل 

 في الدرس 
ً
آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها األحبة الطالب نرحب بكم مجددا

السادس من دروس مناهج البحث العلمي ضمن دروس برنامج السعدي املستوى األول الذي تقدمه أكاديمية 

 تفسير للدراسات القرآنية. اليوم سيكون حديثنا عن:
 

 مصادر املعلومات وطرق الحصول عليها

مما ال شك فيه أن املعلومات هي زاد الباحث، فالباحث بدون معلومات وبدون معارف، الحقيقة يكون كمن يدخل 

مل وطموح إلى أن يصل والعيش بأالهيجا بال سالح، وسالح الباحث هو املعرفة بعد الصبر والحلم والجهد والجلد 

ولكن هذه املعلومات موجودة في مصادر، فكما أن املاء له موارده، والزاد له مظانه وأماكنه، كذلك  إلى مبتغاه.

 موجودة في مصادرها املعروفة. ومنذ خلق هللا سبحانه وتعالى 
ً
املعلومة التي هي زاد الباحث وهي وقوده، أيضا

فيده من خالل مداخل الفكر عليه وهي الحواس، ال يستغني اإلنسان وهو ال يستغنى ع
 
ن املعلومات، أي معلومة ت

 في شتى مجاالت حياته ونشاطاته عن معلومة. فأنت إذا أردت أن تذهب إلى مكان ما، البد أن تبحث عن معلومة

طات وقود على هذا : ما هو الطريق املوصل له، كيف تصل إليه، ما هو الطريق األسهل، هل توجد محتوصلك إليه

أنت ال تأكل هكذا؛ بل تسأل ما هي مكونات فالطريق،....إلخ. املعلومات ال بد منها في كل ش يء، حتى ما تتناوله من زاد 

هذا الغذاء، هل هي حالل، هل هي حرام، هل فيها سعرات حرارية، هل هي تتفق مع جسدك، هل تؤدي إلى حساسية 

ال يستغني عن الحصول على املعلومات في حياته العامة. وفيما يلي ملحة تاريخية أو التهابات، إلى آخره. فاإلنسان 

 عن تطور مصادر املعلومات.
 

 تطور مصادر املعلومات

مصادر تطور املعلومات متكئة ومعتمدة على أن هللا سبحانه وتعالى خلق االنسان وهو في حاجة، وفي جوعة. هناك 

جوعة جسدية وهي الحاجة الى األكل والشرب والتنفس، وهناك جوعة فكرية وهي الحاجة إلى املعرفة التي ال 

بـطرق املشاهدة البصرية، أو السماع، أو التخيل يستغني عنها اإلنسان. ومنافذ املعرفة لدى اإلنسان كثيرة تبدأ 

بالتفكير، أو األحالم، أو أي وسائل أخرى مساعدة من خالل هذه الحواس سواء حاسة الشم أو حاسة اللمس، 

وبالتالي هذه املعلومات التي يحصل عليها اإلنسان من خالل بحثه وتقصيه، أو من خالل احتكاكه باآلخرين كانت 

ر الفاعل بعد هللا عز وجل في تطور الحضارات اإلنسانية في جميع إنجازات فروعها. فلو اكتفت هي السبب والعنص

كل حضارة بما لديها من معلومات ولم تضف ما لدى الحضارات التي سلفتها بما لديها من معلومات، لتوقفت 
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تي ويضيف إليه، فكذلك هذه املعرفة ولتوقفت الحضارات، ولكن الحضارات هي كل  تراكمي، مركب  تراكمي، كل  يأ

 املعلومات كانت عنصر 
ً
  ا

ً
واملعرفة هي القوة كما قال بعض الفالسفة والعلماء أن املعرفة هي القوة، فمن  .فاعال

يملك املعرفة يملك القوة. في جميع مجاالت اإلنسان، جميع مجاالت تطور هذه الحياة سواء كانت هذه العلوم 

و علوم إنسانية، وحتى في الفنون األخرى في مختلف أنواعها، هي ال يستغني فيها تطبيقية، أو كانت علوم نظرية، أ

 االنسان عن وجود املعرفة التي هي زاده ووقوده.

خدم الطين في  .فلذلك اإلنسان منذ بداياته األولى استخدم مكونات البيئة العادية في التوثيق والتدوين  است 
ً
فمثال

في مصر في عصر الفراعنة،  تاستخدم ،البردي، وهو نوع من الورقلفائف  توادي الرافدين، واستخدم

واستخدم الرق والجلود في أواسط آسيا، وفي اليونان كذلك، أما في الهند فقد استخدموا بعض األشجار، ونحن 

 أنه ملا كتب القرآن في عهد النبي 
ً
 على الرقاع وعلى العظام وعلى الحجارة وأنواع ملسو هيلع هللا ىلص نعلم أيضا

ً
أخرى كان مكتوبا

 الرسوم الهيروغليفية كانت ترسم على 
ً
متعددة. وبالتالي نجد أن اإلنسان يكتب ما يراه ويكتب ما يسمعه، وأحيانا

 الكهوف والجبال.

، الصينيون هم أول من بدأ باستخدام الورق كوسيلة للكتابة والتوثيق وكان ذلك في القرن األول امليالدي

 الفرشاة للتسجيل 
ً
والكتابة على الورق. ثم انتقلت هذه الوسيلة إلى أسبانيا على يد العرب سنة واستخدموا أيضا

عرف الكتابة وصناعة الورق في أمريكا وفي أوروبا إال في نهاية القرن السابع 1150
 
م يعني في بداية القرن الثاني. ولم ت

رة اإلسالمية وبين ما توصل إليه عشر امليالدي. وهذا يفسر لنا قضية الفارق الزمنى في تاريخ الحضارة بين الحضا

 في بالد الرافدين من استخدام الوسائل البدائية من 
ً
رف أيضا الصينيون، وبين ما توصل إليه اإلغريق، وبين ما ع 

الطين وغيره، وبين ما وصلنا إليه اآلن في الثورة املعلوماتية واملعرفية في أوروبا وفي أمريكا التي برغم تأخرها إال أنها 

 قفزت 
ً
 التطوير والتطور في استخدامها. طبعا

ً
والسبب في ذلك هو استخدام التكنولوجيا والتقنية وأيضا

. -كما نعلم-الحضارات   لها نهوض  ولها ثبات  ولها نكوس 
 

 تصنيف مصادر املعلومات

نا أن فكما قل ؟،نأتي إلى عنصر آخر من عناصر هذا الدرس وهو: إلى أي قسم ممكن أن نصنف مصادر املعلومات

موجودة األخرى املصادر كاملوارد، مورد املاء هو مصدر، تأتي وأنت عطشان فتشرب وترتوي منه، فكذلك املصادر 

التصنيفات هو التصنيف املعتمد على الطريقة هذه ولذلك فمن أول  ولكنها يمكن أن تصنف إلى أنواع متعددة. 

أحصل على املعلومة، كذلك املاء في البئر، فطريقتك  املتبعة في إخراج املعلومات نفسها، يعني كيف أستطيع أن

أو تسحبه بالنزول إلى البئر ثم  ،أو تسحبه عن طريق دلو ،للحصول عليه من البئر تختلف، فقد تسحبه بمضخة

 
ً
كما ورد في الحديث النبوي عن املرأة التي نزلت البئر ومألت خفيها وسقت الكلب الذي يلهث. فهناك  ،تعبئ إناًء معينا
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مصادر إلخراج هذه املعلومة أو طرق إلخراج هذه املعلومة. وبالتالي نستطيع أن نقسم املصادر إلى ثالثة أقسام أو 

 ثالثة تصنيفات بناًء على مصادرها.
 

 مصادر منشورة أو غير منشورةو التصنيف األول: مصادر مطبوعة أو غير مطبوعة، 

 هناك مصادر مطبوعة 
ً
 وهناك مصادرسواء كانت مكتوبة بطباعة آلية أو طباعة يدوية،  ،بمعنى أنها مكتوبة كتابة

 أن هذه املصادر قد تكون مصادر منشورة أو غير منشورة، يعني ممكن أن 
ً
غير مطبوعة. وممكن أن نقول أيضا

يكون هناك بحث مطبوع لكنه غير منشور، فكيف تحصل عليه؟ تحصل عليه من خالل الوصول إلى مصدره، من 

إلى صاحبه الذي أخرجه بادئ ذي بدء. وبالتالي، فهناك مصادر مطبوعة ومصادر غير مطبوعة،  خالل الوصول 

 ومصادر منشورة ومصادر غير منشورة.

نحن إلى ثالثة أقسام باعتبار طبيعة املادة التي تشتمل عليها تلك املصادر. فاملعلومات  مصادر كذلك يمكن تقسيم

وكيف أن  ،يتعلق باهتمام اإلنسان باملعرفة ملصادر املعلومات، ومااريخي ذكرنا قضية التسلسل التو  بدأنا كالمنا

هذه املصادر تطورت عبر الزمن حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من الطباعة االلكترونية والتطور املذهل إلى املسح 

مطبوعة،  تصنيف مصادر املعلومات التي تتنوع ما بين مصادر مطبوعة ومصادر غير ذكرنا موضوعالضوئي، ثم 

 ومصادر منشورة ومصادر غير منشورة. وعليه فالتصنيف الثاني هو:
 

 لطبيعة املادة ذاتها املشتمل عليه املصدر
 
 التصنيف الثاني: هو التصنيف وفقا

 املواد ذاتها املشتمل عليها املصدر قد تكون: 

أو كانت من ، بمعنى أن أول من كتبها هو هذا الشخص، سواء كانت مخطوطة Primary Sourceمصدر أولي  .1

 ثال البئرمل . ونعودوبالتالي فهي تعتبر مصدر أولي ، أول ما نشر فكانت ة هذا الشخص نفسه،طباعكتابة و 

ا تأتي إلى البئر وتشرب منه مباشرة، أو تأتي إلى مصب أو مسار يخرج من البئر نفسه، فهذ فنقول: أنك قد

ضعت  املصب األول هو املصدر األصلي األولي، املصدر الذي يحتوي على املعلومة كمادة  خام أساسية أولية و 

 أو كتبت في هذا املجال.

، بمعنى يأتي شخص فينقل عن هذا املصدر وتأتي أنت فتنقل عن هذا  Secondary Sourceمصدر ثانوي  .2

اك شخص أخذ منه املعلومة، ثم أنت جئت فأخذت املصدر الذي نقل عن املصدر. فهناك مصدر أولي وهن

 .من هذا الشخص ولم تأخذ من املصدر األساس ي األولي

 ، بمعنى شخص ينقل عن شخص نقل عن شخص.مصدر فوق الثانوي  .3
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هذا التنوع في مصدر املعلومة يعطينا أساس بأن املعلومة قد تكون من مصدرها األساس ي األولي، وقد تكون من 

مصدرها الثانوي، وقد تكون من مصدرها الثالث الذي هو نقل عن الشخص الذي نقل عن املصدر. وكلما تباعدت 

ا حينئذ تحتاج إلى تحقق، وتحتاج إلى بحث املصادر كلما ضعفت املعلومة وكلما أصبح النقل أضعف، ملاذا؟ ألنه

رواية بمثل ونوتوثيق. ومن هنا نجد أن الذي ينقل من املصدر األساس ي ليس كمثل من ينقل من شخص آخر. 

مباشرة هذا يعتبر مصدر أولي، ثم يأتي بعد ذلك من ملسو هيلع هللا ىلص الحديث أو رواية تفسير القرآن، فمن استمع إلى الرسول 

ستمع من التابعي، فكلما تباعدت املصادر احتاجت إلى تحقق، لكن املهم هو في قضية يستمع من الصحابي أو من ي

 العدالة واملتانة والجدة واألصالة في املصدر نفسه بحيث ال يكون قد أصابه تحريف أو اختزال.
 

 مصادر املعلومات

 املكتبات ومراكز املعلومات         .1

 املعلومات التقنية اإللكترونية .2

 املؤتمرات والندوات  .3
  

 املكتبات ومراكز املعلومات

 املكتبات (أ)

 من أوعية املعرفة ومصادر املعلومات. وهذه املؤسسات التي تسمى 
ً
املكتبة هي وعاء  أصيل ووعاء  مهم جدا

حفظ فيها املخطوطات، ويحفظ فيها الكتب 
 
التي باملكتبات التي بدأت في القديم بمكتبة دار الحكمة وغيرها كانت ت

 بخط أيديهم، ثم تطورت بعد ما تطورت عملية الطباعة على يد املخترع األملاني 
ً
يكتبها العلماء وينسخونها نسخا

وتطورت املعرفة وأصبح  ،في القرن الخامس عشر امليالديم( 1468 -م Johannes Gutenberg 1398جوتنبرج )

فيها نوع من الزخم املعرفي حتى أننا أصبحنا اآلن نتحدث عن قضية طوفان املعرفة. املهم هو أن املكتبات هي 

مؤسسات تختزن املصادر واألوعية وقد عرفت بمسميات متعددة، كانت تسمى بيوت الحكمة، وكانت تسمى خزائن 

دور املحفوظات، وكانت تسمى دور الوثائق، ولكن الغرض هو  الكتب، وكانت تسمى دور الكتب، وكانت تسمى

واحد، وهو حفظ املعرفة ذاتها بأن تصبح في أمان مصونة من أن يطولها التحريف أو التلف. فالكتب تعتبر أوعية 

 للمعرفة، واملكتبات هي أوعية للكتب، فهي وعاء الوعاء.

 بهذا
ً
التصنيف الذي نراه اآلن من األرشفة، ومن كتابة  لكن املكتبات في تاريخها القديم لم تكن مصنفة

الببليوجرافيا، وبتحديد الكلمات املفتاحية في الكتاب، وتصنيف الكتب وفهرستها بناء على دار النشر أو بناء على 
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نوع  تاريخ النشر، أو بناء على الكاتب، أو بناء على املحتوى، أو بناء على العنوان، وهكذا. وبالتالي أصبح اآلن هناك

 من الثورة املعلوماتية التي سنتحدث عنها إن شاء هللا في حلقة الحقة.

إذن، املكتبات هي أوعية معلومات تخزن في مكان واحد، وكانت تخزن دون تصنيف أو فهرسة، ثم بدأت الفهرسة 

ما قلنا قبل بعد ذلك بدون وثائق بعد القرن الخامس عشر امليالدي نتيجة اختراع الطباعة. والطباعة، والتي ك

َعت بقضية فهرسة املكتبات وتصنيف  قليل كانت على يد جوتنبرج، قد َسرَّعت بقضية أرشفة املكتبات وَسرَّ

 للغاية، فقد كنت تأتي إلى مكتبة من املكتبات 
ً
محتوياتها فأصبح الحصول على املعلومة سهل بعد أن كان صعبا

كنت كمن يبحث عن إبرة في كومة من القش، ولكن اآلن  وفيها آالف الكتب فكنت إذا أردت أن تبحث عن معلومة

أنت حينما تذهب إلى املكتبة ستجد مسؤول املكتبة يخبرك بمكان الكتاب فتأتي به مباشرة من دون أن تكلف 

 نفسك عناء البحث عن اإلبرة في كومة القش.

 ملا للمكتبة من أهمية كمصدر للمعلومات فقد تحولت إلى علم مستقل نجد
ً
ه في بعض الجامعات يطلق فنظرا

 يطلق عليه  "علم املكتبات"عليه 
ً
، وهذا يدلنا على أهمية درس هذا "علم املكتبات ومصادر املعلومات"وأحيانا

اليوم باعتباره خطوة أساسية في قضية الحصول على املعرفة. وعلم املكتبات يهتم بأشياء كثيرة لعل من أهمها أنه 

تكلم عن مؤسسات املعلومات، فهناك فرق بين املصدر واملؤسسة، فاملصدر عبارة يتكلم عن مصادر املعلومات، وي

عن مكتبة أو عبارة عن تجمع أو مكان وضع فيه بعض الكتب، ولكن املؤسسات فهي أماكن كبرى قد تجتمع فيها 

 عدد من املصادر لتعطيك معلومة في كتاب معين.

َرس  دَّ ، بمعنى كيف تستطيع أن تصنف هذه "عمليات املعلومات"ـــ بـــاآلن ما يسمى ثم تطور األمر وأصبح ي 

املعلومات وهذه الكتب، وكيف تستطيع أن تدخل إلى محتواها وتأخذ من كلماتها املفتاحية، وتضع لكل كتاب كارت 

، وما هي أهم العناصر، وحجم الكتاب صغير يوضح لك ما في هذا الكتاب مثل: ما هي أهم النقاط التي يبحثها

ابه لو هناك أكثر من مؤلف للكتاب. وهكذا نجد و دار نشره، و متى طبع، و ب، وصفحات الكتاب، الكتا تَّ
 
كاتبه أو ك

 أن عمليات املعلومات أصبحت من اهتمامات علم املكتبات.

 من اهتمامات علم املكتبات ما يسمى 
ً
 خدمات مباشرة "خدمات املعلومات"ـــــ بأيضا

ً
 ، وذلكالتي قد تكون أحيانا

تذهب للمكتبة ويساعدك مسؤول املكتبة في معرفة مكان الكتاب. وهناك خدمات غير مباشرة بأن تستعير  بأن

ل عليك أنك استعرت هذا الكتاب ثم ترجعه بعد فترة كما في بعض الجامعات وحتى في بعض  َسج  الكتاب وي 

الكتب بأن تأتي بكتاب معك املكتبات العامة وغيرها وهي ما تعرف بخدمة إعارة الكتب. وهناك خدمة تبادل 

آخر. وهناك خدمة تداول الكتب، أو خدمة إهداء الكتب بأن يكون لديك كتب استنفذت غرضك  تستبدله بكتاب  

منها فتهديها للمكتبة. وهناك خدمة األونالين أو ما يسمى بخدمة االنترنت بأن املكتبة نفسها توفر لك وتؤمن لك 
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تأخذها من خالل موقع املكتبة نفسها بما يكون فيها من مسح ضوئي  وأنتمات األوعية أو مصادر املعرفة واملعلو 

 لبعض الكتب. 

 عندنا 
ً
  "،إدارة املكتبات ومراكز املعلومات"  ما يسمى بـــــــمن محاور علم املكتبات أيضا

ً
 مستقال

ً
وهذا أصبح قسما

بذاته. فاآلن بما أن املكتبة أصبحت كبيرة الحجم ومتعددة األغراض، بها ما هو سمعي، وما هو بصري، وبها قراءات 

من كتب ورقية ووثائقية، فأصبحت تحتاج إلى إدارة وفريق عمل وليس شخص واحد يقوم بكل املهمات 

 بذاته يدر الو 
ً
 في علم املكتبات. هذا التطور يعطينا خدمات، وبالتالي أصبحت علما

ً
نبذة عن س في علم اإلدارة وأيضا

 أهمية املكتبة باعتبارها مصدر من مصادر املعلومات.
 

علم املكتبات هو العلم الذي يهدف إلى وضع املعلومات املناسبة بين يدي  ما هي املكتبة وما هو علم املكتبات؟

. سواء كانت القدر املناسب، وذلك ليستفيد منها االستفادة القصوى املستفيد املناسب، في الوقت املناسب، ب

املعلومات في كتب، أو في وثائق، أو في مخطوطات، أو كانت مواد مسجلة سمعية أو بصرية، توضع هذه املعلومات 

َراق وذلك  بطريقة مناسبة، مصنفة، مفهرسة، محفوظة عن التلف والضياع، ومحفوظة من أن تقع في أيدي السُّ

من أجل أن يستفيد منها املستفيد املناسب، فليس كل مستفيد سيستفيد من كل خدمات املكتبة، فقد يأتي 

شخص ويستفيد من كتاب مطبوع، ويأتي شخص آخر يستفيد من مخطوطة أو وثيقة أو يستفيد من صورة أو 

لباحث ليتحقق له مادة صوتية أو من مجلة علمية، وهكذا. واالستفادة هذه تكون بقدر مناسب يناسب ا

 االستفادة القصوى.

واالستفادة القصوى هي أمر مهم، فأنت قد تستفيد استفادة هامشية ولكن في املكتبة إذا أنت عرفت مداخلها، 

وما تقدمه من خدمات، وما هي محتوياتها، وهل هي مكتبة متجددة تبحث عن الجديد من الكتب، هنا تستطيع أن 

يلي كمصدر من املعلومات أستطيع أن أعتمد عليها ويكون لي فيها مكان، خلوة أخلو تقول أن هذه املكتبة تروي غل

 فيها بأوراقي وأبحاثي.

 واملكتبات تنقسم من جهة أخرى إلى:

مكتبات عامة موجودة في األحياء واملدن الكبرى يأتيها كل الناس سواء كانوا طالب علم أو ال، وسواء كانت هذه   -1

 مكتبات تجارية تبيع الكتب أو تعير الكتب أو تتيح قراءة الكتب دون إعارتها.املكتبات العامة 

 املكتبات الحكومية أو الخيرية والخاصة بجهات معينة كمكتبات الجامعات ومراكز البحوث واملعاهد.و  -2
 

 )ب( مراكز املعلومات

 مراكز املعلومات؟مراكز املعلومات، فما هي  العنصر األخير في هذه املحاضرة هو الحديث عن
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ً
من روافد املعرفة ولها طريقة في معالجة املعرفة وحفظها واسترجاعها وتيسر بثها  أصبحت مراكز املعلومات رافدا

ونشرها وتيسر الحصول عليها واالستفادة منها باستخدام تقنية املعلومات الحديثة. فبعد نصف قرن من 

 من املعارف والكتب واملخطوطات واألرشيف استخدام الطباعة أصبحت املكتبات تزخر بتراث ض
ً
خم جدا

فأصبحت عاجزة بطريقتها التقليدية )طاولة وكراس ي وأرفف( أن تؤدى الغرض املناسب في ظل ثورة وطوفان 

 املعلومات. فأصبح املستفيد يحتاج إلى الدقة والسرعة والسهولة، فظهرت فكرة إنشاء مراكز املعلومات.

يقة هي أوعية الكترونية يتم من خاللها تنظيم املعرفة وفهرستها ليسهل الرجوع إليها مراكز املعلومات في الحق

 .باستخدام تقنية املعلومات الحديثة

 ما هي خصائص مراكز املعلومات:

 أنها تسهل الحصول على املعلومة من خالل البحث. .1

 ومصنفة. أنها شاملة لجميع املعارف، فجميع أنواع العلوم وشتى العلوم تجدها موجودة .2

 توفر على الباحث الجهد والعناء عن طريق البحث على اإلنترنت أونالين.أنها  .3

ولو كنت تبحث عن تخصص حتى توفر املحتوى الوعائي بدقة فتستطيع أن تأخذ املعلومة التي تريدها أنها  .4

 في مجال معين.
ً
 دقيق جدا

 من شراء الكتاب سواء اشت اقتناء الكتاب تكلفةتخفض أنها  .5
ً
ريته بنفسك أو عن طريق شخص وسيط بدال

 يأتيك به، أو أن تسافر للحصول على صورة ملخطوط معين، فضال عن تكلفة املخطوط األساس ي.

 توفر وسائط بديلة تسهل علينا الحصول على املعلومات.أنها  .6
 

 هذا وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد. 
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 املحاضرة السابعة
 

 وسالًما على نبيه املصطفى الهادي األمين، عليه أفضل بسم هللا الرحمن 
ً
الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصالة

 الصالة وأتم التسليم، وعلى صحبه وآله ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

هللا، املستوى  الشيخ السعدي رحمه برنامجأحبتي، مرحًبا بكم مرة أخرى في هذا الدرس، وهو الدرس السابع ضمن 

 األول، في مادة مناهج البحث، والذي تقدمه أكاديمية تفسير للدراسات القرآنية.

 .درسنا وهو الدرس السابع لهذا اليوم، هو امتداد للدرس املاض ي، الذي تحدثنا فيه عن مصادر املعلومات

ا كنا تحدثنا في البداية عن تاريخ البشرية فيما يتعلق باهتمامها بمصادر املعلومات، نأن -فقط للتذكير  -في الحقيقة 

اإلنسان ال يخلو أو ال يمكن أن ينفك عن الحاجة للمعلومة كحاجته إلى وأن وأن املعلومة قديمة قدم البشرية، 

ر  بها اإل ِّ
َسي  بتوفيق هللا تعالى حياته، نسان الطعام والشراب، وكحاجته إلى األوكسجين، فكذلك املعلومة التي ي 

ثم تحدثنا بعد ذلك  .، سواء كانت هذه املعلومة تخصه أو تخص البيئة التي يعيش فيهااملعلومة اإلنسان يحتاج

تاريخ املكتبات، وأنواعها، وتحدثنا أيًضا عن : ملاذا فذكرنا ، املكتبات: وهمامصدرين من مصادر املعلومات،  عن

باعتبارها مصدر  مراكز املعلوماتثم بعد ذلك ثنينا بالحديث عن  .يمكن االستفادة منهاوكيف  ،املكتبات مفيدة

 مهم جًدا من مصادر املعلومات في ظل تفجر التقنية والتكنولوجيا في هذا العصر.
 

 Numerical Resourcesتقنية املعلومات : املصدر الثالث من مصادر املعلومات

ــ بتقنية املعلومات، وهو ما يسمى مصادر املعلوماتمصدر ثالث من نتحدث عن  اليوم ، أو ما يسمى بـــ

"Numerical resources"  ،ومعناه أن هذا املحتوى هو محتوى رقمي, 
ً
، وإنما هو عبارة عن محتوى ليس ورقيا

متوفر على الشبكة العنكبوتية، تستطيع أن تحصل عليه بعدد من املصادر و موجود على صفحات اإلنترنت، 

ألي ال غنى ، و الوقت والكلفةتوفر لإلنسان وتوفر للباحث و  مهمة جدا الحقيقةفي املصادر وهذه  .وبعدد من الطرق 

؛ ألنها اتأن يأخذ حتى ولو دورة تدريبية في استخدام التكنولوجيا وتقنية املعلوم عنها، ويجب على الباحث باحث

أن تكون باحثا، وإال فإنك سوف تغرق في ثنايا الطريق، أو ما لم يكن لديك السالح القوي في فمهمة أيها األخوة، 

ستضيع في ثنايا الطريق، أو تغرق في لجة البحر أو في ضحضاحه، فال بد أن تكون في الحقيقة متضلًعا في استخدام 

 في الحصول على دورة فيما يتعلق بتقنية املعلومات أنالتكنولوجيا وأن ال تستخسر على نفسك و 
ً
عرف تل تبذل ماال

وتقنية املعلومات  .الدخول على قواعد املعلوماتكيفية تعرف أساسيات استخدامه، و و  أساسيات الكمبيوتر

 ال تيهئ أو توفر لنا كًم  واقععلى الشبكة العنكبوتية، هي في ال املوجودةقواعد املعلومات البحث في طريقة و 
ً

ا هائال

واكتب كلمة معينة ستجد أنه خالل  -مسمياتذكر دون -اآلن ادخل إلى محركات البحث  .يتصور من البيانات
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عشر ثوان أو خالل ثالثين ثانية يقول لك : تم البحث في أكثر من مليون أو عشرين مليون وثيقة، وتم الحصول 

د  إليك هذه املعلومات ،على عشرين مليون ملف  .فهذا الكم الهائل في ضغطة زر في ثواني معدودة بلمح البصر يوجِّ

 وبجانب الحذر جانب االهتمام والحرص والتدرب عليه،بالحقيقة ش يء يحتاج إلى أن نتعامل معه بجانبين : هذا في 

قد تكون محتويات مسروقة وقد تكون محتويات محرفة وقد تكون محتويات  ،أصيلة غيرألن تكون هذه املحتويات 

الواجب على طالب العلم  أن . واملهم هووداغير أصيلة، وبالتالي هذه املعلومة أو هذا االحتراز يجب أن يكون موج

 والباحث أن يكون لديه معرفة بتقنية املعلومات.

تستخدم في علوم  التي ، املقاييسلنا وتوفر  اإلحصائياتتوفر لنا التقنية من املمكن أن مصادر املعلومات 

  .املنتجاتمعايير الجودة، أو مواصفات مثل ، املعاييرأيًضا لنا  توفر كمامتعددة، 
ً

 أن تشتري جهاًزا إذا أردتمثال

 وتريد أن تبحث عن مواصفاته
ً
سيعطيك عنه اسم هذا الجهاز، و كتب في محرك البحث فما عليك إال أن ت، معينا

 "feedback"يعطيك  أي يعطيك آراء بعض الناس ممن اشترى أو استخدم هذا الجهاز  ، وأحياًنا قدكثيرة معلومات

د أنك في بحر متالطم من املعارف، أنت بذكائك وبفطنتك وبحرصك تستطيع أن تجد طريقك وبالتالي ستج، عليه

، كمصدر من مصادر املعلومات أيًضا توفر تقنية املعلوماتحتى تصل إلى املعلومة املفيدة. في ثنايا هذه املعلومات 

تفيد في قضية و أعمال الشركات، تفيد في إدارة التي ، إحصائيات التسوق توفر و ، اإلحصائيات السكانيةتوفر لنا 

ا تقنية املعلومات . اإلدارة عن بعد
ً
 من مصادر املعلوماتإذ

ً
 .مصدر مهم جدا

 

 يمكن أن نصنف مصادر املعلومات التقنية أو املعلومات اإللكترونية ؟ كيف

م بها في درس واحداملعلومات اإللكترونية صعب جًدا 
َ
ل بل تحتاج في الحقيقة إلى درس مستقل أو إلى أكثر من ؛ أن ي 

عن بعض القضايا التي تدلنا في عجالة دروس متعددة أو دورة مستقلة ليستفيد منها الطالب، ولكن سنتحدث 

 .وكيف يمكن تصنيفها على أهمية مصادر املعلومات اإللكترونية،

 :يمكن أن نصنف املعلومات اإللكترونية إلى مصدرين تقريًبا 

 :  onlineما يسمى باألونالين وهو املصدر األول : هو مصدر مباشر  .1

وهي قواعد بيانات محلية أو إقليمية أو حتى عاملية متوفرة على الشبكة العنكبوتية مجرد ما تدخل إليها وتكتب 

  في مربع البحث
ً
أو أريد معلومات عن الشيخ اإلمام  ،أريد معلومات عن أكاديمية تفسير للدراسات القرآنية مثال

ستجد أنه يعطيك عدد من املواقع، عدد من الروابط، عدد  ،أو أريد معلومات عن مناهج البحث ،السعدي

، أو بالنظام الصوتي أو بنظام الصوت doc (documents)أو بنظام  pdfمن امللفات سواء كانت مكتوبة بنظام 

أو  ،نقاش اتأو جلس ،أو محتويات ندوات ،أو محتويات مؤتمر ،لميةمجلة عقد تكون والصورة إلى آخره، أو 

ا scanمخطوطات سحبت بالــ 
ً
هناك بحث أونالين مباشر، أنت مجرد ما تدخل على  ،ووضعت على اإلنترنت. إذ
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بدون أو حتى تستطيع الحصول على املعلومة، ومعرف لقواعد املعلومات  usernameموقع اإلنترنت وتملك 

username  مجرد ما تدخل فجهازك يدعم اإلنترنت ما دام بعضها مهيأة مجاًنا على الشبكة العنكبوتية، إذ أن 

تستطيع أن تطلبها لتأتيك  كما تستطيع أن تحملها،و تبحث في املحرك، يعطيك املعلومات وأنت تراها مباشرة و 

نت متاحة وليس لها حقوق إذا كانت مادة على قرص ممغنط أو مادة صوتية أو تستطيع أن تحملها إذا كا

ا املصدر األول هو األونالين "املباشر".
ً
 ملكية أو حقوق تجارية. إذ

 املصدر الثاني : هو املصدر غير املباشر .2

بمعنى أن تدخل على قاعدة البيانات وتبحث عن معلومة معينة، يقول لك : هذه موجودة، موجودة عندنا 

 على 
ً

أو  "full text"، موجودة كـ  "dialogue"، أو موجودة على "medline"، أو موجودة على "CD ROM"مثال

"part of text" يعني نص كامل أو جزء من النص، ممكن فيها املختصر فقط، ممكن فيها املراجع. فأنت ،

 هذا املحتوى على سيدي روم 
ً

 flashأو على فالش ميموري  CD ROMتستطيع أن تقول : وهللا أنا أريد مثال

memory  ،ر لك
َّ
َوف ت 

َ
 أن يكون متاح لي بطريقة أو بأخرى، ف

ً
يوفره لك مصدر املعلومات هذا أو أو أريده مثال

شكال أو هذه التصنيفات من  ،تقنًيا بإرساله على البريد
َ
أو تذهب مباشرة إليهم وتستلمه، فالحقيقة هذه األ

مهمة ألنها تفيدنا في قضية الحصول  املراجع من املصادر، التي تستخدم تقنية املعلومات الحقيقة هي جًدا

 على املعلومات.

   Magnetic tapes شرطة املمغنطةمصدر األ املصدر الثالث : وهو  .3

وهي أصبحت اآلن قديمة في ظل التقدم التكنولوجي ووجود السعة التخزينية العالية جًدا من األشرطة ومن 

 إلى أن تستعينوالذاكرة املتنقلة فلم تعد بحاجة  flash memory وحتى من الفالش امليموري  CDsدياتيالس

وغير  CDsديات يولكن قد يكون بعض الوثائق نسخت أو كتبت على س،  magnetic tapesباألشرطة املمغنطة 

 متاحة أونالين وغير موجودة كصور لها عن طريق املسح الضوئي وبالتالي هي تعطى لك على شكل س ي دي.
 

وكانت مكتبة الكونجرس األمريكي هي من  ،واستخدام تقنية املعلومات انتشاًرا كبيًرا جًداانتشر استخدام اإلنترنت 

توفر  m a r c، وأصبحت تعطي مارك أو األشرطة املمغنطةخدمات ،املكتبات الرائدة في توفير مثل هذه الخدمات 

اشتراك، سواء  تقوم بعملثة بين وقت وآخر، تستطيع أن فيها فهارس موحدة توزعها على املشتركين، وأيًضا محدَّ 

بعض الجامعات توفر لك الدخول على مكتبة الكونجرس أو  . كما أنكان اشتراك كامل برسوم أو اشتراك جزئي

  "username"على مصادر املعلومات مع إعطاء 
ً
، ألن هذه خدمة مجانية تقدم للباحثين وطالب العلم، ولكن مجانا

ير طالب العلم أحياًنا لهم أسلوب تجاري فيكون هناك مبالغ مدفوعة ألن هذه املكتبات الحقيقة بعض الناس غ

َسير أعمالها وتحفظ نفسها وأيًضا تعطي األموال واملرتبات 
 
هي في الغالب خيرية أو وقفية، وبالتالي من أجل أن ت
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صدر وبالتالي تستخدم أحياًنا الرسوم الرمزية على للعاملين فيها ومرتاديها أو للذين يعملون فيها ال بد أن يكون لها م

املكتبات بتفريغ ما تحتاجه هذه تقوم  .توفير بعض خدماتها أونالين أو حتى مباشرة من أجل أن تكون متاحة للناس

أو أي مكتبة أخرى لديها حاسبات ضخمة سعتها التخزينية  مثال على حاسبات، يعني مكتبة الكونجرس األمريكي

 الكتب الجديدة ويأتون إلى املخطوطات ويضعون لها نظام سكانكبيرة جدا
ً

أو نسخ   scan، وبالتالي يأتون إلى مثال

 عالي أو تصويري وتوضع على حاسبات هذه املكتبة لكي تكون متوفرة بشكل مالئم لحاجة املستفيدين.
 

ما يسمى باملالتيميديا وهو ، املعلومات صادرممن  كمصدراملواد السمعية والبصرية ثم بعد ذلك تطورت ودخلت 

multimedia  .ثم تطورنا إلى قضية  ،كنا نتحدث عن املخطوطات القديمة واملكتوبة على الرقاع وعلى الجلود

 وصل التطور الكتب مسًحا ضوئيا، اآلن مسح ثم تطورنا إلى قضية توفير األقراص املمغنطة، و  ،الطباعة والكتب

أن تكون عندنا مادة ولكنها تشتمل على الصوت وعلى الصورة وبالتالي تعطيك فرصة وهي إلى ما يسمى باملالتيميديا، 

بأن تتعامل مع املصدر أو مع املحتوى بطريقة تفاعلية وتأخذ ما يفيدك من استخدام التقنية وتستطيع أن 

ضع لك أن تقص ما تريده وتضيف ما تريده وتمعينة تم تصميمها فتتيح لك خاصية تمكنك من تستخدم برامج 

 قد تجد مادة صوتية ) .أو العرض بأن تضيف إليها أشياء معينة مشوقة أيًضا معززة presentationما يسمى بـــ 
ً

مثال

تعزز قضية الرواية باملشافهة وأن فالن نقل عن فالن ولكن فالن أخذها وزاد فيها، فد تكون املادة موجودة أصيلة، 

وقد تجد فيها  ا صحيحة كما هي مائة باملائة وليس هناك فيها تحريففالن عن فالن، عندما تستمع إليها تجد أنه

 ( . تحريف من مصدر آخر

وجود هذه املادة املالتيميديا سواء كانت ناطقة أو صامتة يعطي فرصة للباحث أن نستطيع أن نقول أن وبالتالي 

يعزز من جمالية البحث و ه، مصدر تقني يستخدمه في بحثه وبالتالي يعزز من مصداقيت ،يكون لديه مصدر جديد

ِّ ضَ يعزز أيًضا من أهمية هذا البحث بأن صاحبه استفرغ فيه جهده حتى أنه وصل إلى أنه ي  و 
ن بحثه مواد صوتية م 

لذلك نحن يجب أن نتحول من أنماط مصادر  ومواد بصرية مواد مشاهدة من أجل أن تعزز هذه املعلومات.

  يثة.التقليدية إلى مصادر تقنية حد املعلومات

 جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعني اآلن في  كيف ذلك؟ .املعلومات من مصادر قد تكون أنت في املستقبل مصدر

ِّ َح فت   ،مما ال نهاية له أو أكثرأربعة تيرا أو اثنين تيرا بسعة تخزينية تستطيع أن تضيف إليه كارت ذاكرة خارجية 
ل م 

  ،عليه كتب
 
ِّ َح ت

  ،ل عليه مصادر موسوعاتم 
 
ِّ َح ت

 ، عليه مخطوطات لم 
 
ِّ َح ت

بالتالي  ،تخزن فيهأن عليه كل ما تريد  لم 

ل وهي امليزة هي فهذه  .أنت في املستقبل قد تكون أنت مصدر معلومة وقد تتيح هذه املعلومة لآلخرين بِّ
أن املستق 

ل، وهنا  الحقيقة ليست حكًرا قضية تبادل املعلومات واملعرفة هي في يمكننا أن نقول أن أحياًنا قد يكون هو املرسِّ

 .ما لم يكن فيها اختراق للحقوق الفكرية لآلخرين على أحد بعينه بل هي متاحة للجميع من أجل أن يستفيدوا منها
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ل أي بِّ
لاملقد يكون أيًضا أنت فإنك  للمعلومة، عندما تكون أنت مستق  في املستقبل  ربماأيًضا  لهذه املعلومة. رسِّ

 فأنت تخدم األجهزة، الورق ونصير نس استخدامنتهي ي
ً

الكفي املحمول أو جهازك  لتجهازك التابتستخدم اآلن مثال

 وهناك، املعلومات التي تريدها تستطيع أن تخزن و على مواقع املعلومات منه وتدخل  smart phoneالهاتف الذكي 

برامج اآلن على الشبكة العنكبوتية تستطيع أن تعطيك مساحة تخزينية إلى خمسين جيجا بل بعضها إلى مائة 

جيجا فتضع فيها أنت الكتب والبحوث وأوراق العمل وأيًضا منتجات املؤتمرات والندوات تضعها عليها لكي تكون 

 مصدًرا لك في املستقبل.
 

  التقنية والتكنولوجيا منافذ الحصول على املعلومات باستخدام

 مكن الحصول عليها من أكثر من منفذ ولكن هناك خمسة منافذ أساسية :من امل

وهذا يسمى باالشتراك  ،كما قلنا قبل قليل ،املنفذ األول : هو أن تتصل مباشرة أونالين بقاعدة البيانات .1

للدخول، فتدخل على هذه رمز  وأكلمة سر معرف و ، أو password و usernameاملباشر، أنت تضع لك 

 
 
ِّ َح القاعدة فتشاهد أو ت

 صدر.املا رأيته من م downloadتخزن و ل م 

أحياًنا تتيح لك بعض املكتبات أو  ،املنفذ الثاني : هو شراء حق اإلفادة أو االستفادة من الخط املباشر .2

 "Springer"مثل ، بمبالغ معينةأحياًنا قد تكون و ، امباشرة مجانً  حق اإلفادة واالستفادةبعض قواعد البيانات 

قواعد بيانات كبيرة جًدا وكثيرة وأكثر من أن  Kفي أمريكافي بريطانيا واملوجودة في أملانيا و "Sage"وغيرها و 

خدمات هذه  استخدامك تتيح لتستطيع أن تدخل عليها وتدفع رسم معين رمزي و ل ،نحصيها في هذه العجالة

يق جزئي أو بطريق كامل إما مؤقًتا أو ملدة سنة أو سنتين كما ينص عليه نظام بطر  -قاعدة البيانات  -القاعدة 

 قاعدة البيانات. -هذه القاعدة 

، بعض شبكات اإلنترنت أو املنفذ الثالث : هو االشتراك من خالل الشبكات املحلية واإلقليمية والدولية .3

لك خدمة الحصول على املعلومات بما  وبالتالي هم يؤمنون  ،بعض الجامعات تتيح لك أن تشترك من خاللهم

 . اتستطيع أن تدخل إليهفأنك عضو في هذه الشبكات أو عضو في هذه املؤسسات 

 Information ، أو تجار املعلومات ما يسمى بـ "املنفذ الرابع : االشتراك من خالل وسطاء املعلومات .4

Brokers هؤالء تجار، كما أن هناك تجارة بالغذاء وتجارة باملالبس، هناك أناس يتاجرون باملعلومات "

وبالبحوث ويتاجرون أيًضا بالكتب، ولكن يتاجرون فيها لكي يوفروها لك، وليس لكي يخترقوا حقوق الطبع 

العنكبوتية تستطيع  لآلخرين، ولكن هو يقول أنا أخذت حقوق الطبع وهذه متاحة على موقعي أو على الشبكة

أن تأخذها ولكن من خالل اشتراك، ليس مباشر بقاعدة املعلومات ولكن أشخاص متعاونين مع قاعدة 

 املعلومات نفسها، وبالتالي هي منفذ غير مباشر ولكن من خالل وسيط. 
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املصادر هي " هذه  Resource Sharing Networkما يسمى بــ " االشتراك في شبكات تعاونيةهناك أيًضا  .5

مجموعة من الناس ال يستطيع الواحد منهم أن يتحمل رسوم االشتراك لكي يدخل إلى قاعدة البيانات أو لكي 

مع فالن وفالن ومع الشبكة الفالنية أو  شتركيكون هو مصدر للمعلومات وبالتالي هو يقول : وهللا أنا سوف أ

ومات من قاعدة البيانات هذه، فيدخل ويشترك شبكة تعاونية من أجل الحصول على مصدر أو تقنية املعل

 معهم وبالتالي هم يوفرون له هذه املعلومات.
 

 فوائد استخدام تقنية املعلومات 

 ها:منو ، الستخدام تقنية املعلوماتهناك فوائد كثيرة جًدا 

أمام  ،من املعلومات، الذي لو جلست لكي تتأمل فيه ستجد أنك أمام سيل جارف انطاق واسع جًد  أنها تتيح  -

طوفان جارف من املعلومات تستطيع أن تجد لك مركًبا لكي تعبره. ما لم يكن الباحث حصيًفا ذكًيا أريًبا أملعًيا 

هي تعطيك نطاق عريض  صبوًرا وإال فإنه لن يجد طريقه في لجة هذا البحر املعلوماتي الواسع العميق، وبالتالي

 من املعلومات املتنوعة املختلفة، بل أحياًنا املتخصصة، أو أكثر من ذلك.

من فوائدها أنها تخفض التكلفة املادية في الحصول على الكتاب أو على الوثيقة، أنت قد تذهب إلى أي مكتبة  -

يوفرها  وهكذا، كل هذه تكاليف أو تكاليف شحن الكتاب ملقرك هعناء السفر وتكاليف وقد تتحملمن املكتبات 

 مباشرة دون عناء.  اهمن تستطيع أن تأخذفالدخول على اإلنترنت، على تقنية املعلومات،  عليك

املكتبات ف الذي يستوعب كل هذا الكم من الكتب، أيًضا استطاعت تقنية املعلومات أن تحل مشكلة املكان -

الكتب التي تطبع يوميا، ولكن وجود السعة التخزينية اآلن مهما كان حجمها لن تستطيع أن تستوعب ماليين 

في اإلنترنت باستخدام تقنية املعلومات أتاح لنا أن ندخل على مئات املاليين من الكتب بضغطة زر واحدة، 

فسهل لنا الحصول عليها إلكترونيا، ووفر لنا الكم الهائل من هذه الكتب وهذه املخطوطات وهذه املعلومات 

 ًدا. بطريقة سهلة ج

هناك تنوع، هناك تفاعل وسرعة، أنت بمجرد ما تدخل على شبكة اإلنترنت أو تقنية املعلومات ثم تبحث عن  -

نوع من السرعة والتنوع  هناكمعلومة، يأتيك الرد مباشرة ثم تطلب يأتيك الوعاء اإللكتروني ثم تطبعه فبالتالي 

تأخذ الكتاب ثم تجلس متربًعا أو على سن في املكتبة تفاعل، لك هناك كما أن ،والدقة في الحصول على املعلومة

كرس ي تتأمل الكتاب صفحة صفحة، تتأمل فهرسه، قد تقرأه قراءة سريعة قد تقرأه قراءة متأنية، قد تجد 

 ساعتين ثالث ساعات أربع ساعات أحياًنا أسبوع في هذا الكتاب ولكن
ً

 قد فيه معلومة، قد يذهب وقتك مثال

كم  بمجرد أن تبحث عن كلمة مفتاحية معينة يعطيكعن طريق التقنية الحديثة  ولكن تجد فيه بغيتك، ال

 في أي سطر، كم مرة تكررت في هذه الوثيقة.  ،في أي صفحة ،في أي مكان ،أين وجدت :من املعلومات عنها مثل
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السهولة في استخدام التقنية، بمجرد أن تكون عندك القدرة على استخدام التكنولوجيا والكمبيوتر والدخول  -

 على شبكات اإلنترنت فأنت في مجال واسع من املعلومات. 
 

 األخير من مصادر املعلومات هو : الندوات واملؤتمرات الرابع و املصدر 

ينبغي أن يهتم بها الطالب والباحثون للحصول على املعلومات،  االندوات واملؤتمرات فرصة سانحة ومهمة جًد  -

وذلك من خالل االلتقاء مع املتخصصين وأهل الفن الذين يهتمون ويتابعون كل جديد في مجال التخصص، 

 كت
ً

انتهت ولم يأت ش يء ينفيها أو و ، ولكن هذا الكتاب فيه معلومة عفى عليها الزمن ابايعني أنت قد تجد مثال

أو يفندها، فبالتالي حينما تحضر هذه الندوات تجد أناس مهتمون بالتجدد هم قد وضعوا بحوث من  ينقدها

 .أجل أن يقدموها لهذه الندوات أو لهذه املؤتمرات، ومن هنا يكون وجودك في هذه املؤتمرات مفيد

بر فرصة مهمة تعتوالحصول عليها مطبوعة  تقدم في هذه الندوات واملؤتمرات أوراق العمل التي كما أن -

  ومفيدة للباحث.

ورش العمل والجلسات واملناقشات الهامشية واملطارحات الهامشية املصاحبة ملثل هذه املؤتمرات والندوات  -

أنها تعطيك فرصة لاللتقاء بأهل الخبرة والتخصص ومن لهم باع  :تهامن فائدفر من النواحي، يمهم جًدا في كث

تجد هناك أناس فاعلون لهم قصب السبق في هذا املجال وهم طويل في مجال تخصصك، ففي كل تخصص 

 هإنسان عند هناك كون ييعتبرون آباء فيه متمكنون، وبالتالي التقاؤك بهم يلقح أفكارك، يعدل ما لديك، قد 

 يجلس مع علماء أعلم منه يعرف حجمه الحقيقي في هذا املجال. فعندمامن التعالم و نوع من الغرور 

 للوقوف على الجديد من املعارف واملعلومات واالهتمامات في مجال التخصص.أيًضا تكون فرصة  -

ا أوراق العمل كما قلنا تعد مصدر غني جًدا للباحث، تزوده بأحدث ما كتب  -
ً
يضيفها عندما في التخصص و إذ

أو في  أن البحث الفالني قام به فالن وهو غير منشور أو نشر في شهر كذا في عام كذاويذكر ، هفي بحث الباحث

 متجدد.و العام املاض ي أو في ندوة كذا هذا معناه أنك إنسان في مجال تخصصك متنوع 

أيًضا حضور هذه الندوات الحقيقة يصقل الشخصية ويثري التجربة ويعطيك الثقة في أن تقدم نفسك  -

 لآلخرين من أجل أن تكون متمكًنا في هذا العلم.

محمد صلى هللا عليه وسلم، وإلى لقاء في الدرس القادم إن شاء هللا هذا وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا 

 تعالى.
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 ثامنةاملحاضرة ال
 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

، وقد يستمر معنا إلى أنواع البحوثمرحًبا بكم أيها األخوة الطالب في هذا الدرس الذي سوف نتحدث فيه عن 

، وذلك ضمن مادة النظرية العلمية البحوثوهو درسين تقريبا، ندرس فيه اليوم  نوع من أنواع البحوث العلمية 

 "مناهج البحث" التي تقدم للمستوى األول في برنامج السعدي، والذي تقدمه أكاديمية تفسير للدراسات القرآنية.

موضوعنا لهذا اليوم نرجو أن يكون مهما، وفي نفس الوقت يحتاج لنوع من التركيز فيما سنتحدث عنه؛ ألنه من 

رق بين أنواع البحوث، والحديث عن هذه األنواع، وخصائص كل نوع، وما هي الطريقة التي يمكن دون معرفة الف

 أن يطبق بها كل نوع؛ وإال سيكون الباحث لديه نوع من الخلل فيما يتعلق بالبحث العلمي.
 

 البحوث العلمية النظرية

 : Theoretical Researchالبحث النظري أو ما يسمى بالبحث العلمي النظري 

عَنى باملشاكل اآلنية الحالية،   هو نوع -  من البحوث ي 

 وهدفه األساس ي هو تطوير وتنمية املعرفة املتاحة في أي حقل من حقول العلم،  -

وأحياًنا يهدف إلى تحسين وتقوية فهمنا ملوضوع معين، حتى ولو لم يكن لهذا املوضوع تطبيق علمي. فلو أردنا  -

 خصائص السور املك
ً

، فال -كما أسلفنا في املثال السابق في بداية دراستنا لهذه املادة-ي واملدني أن نعرف مثال

يترتب على قضية املكي واملدني عمل معين، أن تعرف أن هذه السورة مكية أو مدنية قد ال يترتب عليها عمل، 

ك لخصائص لكنها املعرفة العلمية، تستطيع أن تعرف خصائص كل نوع، بالتالي تستطيع أن تفسر في ظل فهم

املكي واملدني أن تفسر اآلية وأن تفسر القرآن وتربط بين اآليات ويفسر بعضها بعضا، ولكن ال يترتب عليها 

تطبيق عملي. ومثال ذلك أيًضا دراسة تركيب الذرة، ودراسة تركيب ذاكرة اإلنسان، لو أعرف ذاكرتي مم 

 به ذلك من الدراسات.تتكون، ما الذي يفيدني بذلك؟ ليس هناك فائدة لذلك، وما شا

 ،Basic Research البحوث أساسية،هذه البحوث النظرية يطلق عليها أحياًنا مسمى  -

 ، بمعنى مجرد أو صافي،  Pure researchوتسمى أحياًنا بالبحوث املجردة   -

 حقائق،هذه البحوث ال تهدف إلى تطبيق معين، وال تهدف إلى تجريب، وإنما تهدف إلى اختبار معرفة، واختبار  -

 وتهدف إلى إضافة علمية معرفية إلى معرفتنا الحالية،  -

صل إلى أحياًنا تهدف إلى اإلجابة على تساؤالت معينة، فقد يكو ن لدينا تساؤل وهذا التساؤل ال نستطيع أن ن -

 إال من خالل البحث،  له إجابة
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فقط، الدافع من الدراسات النظرية  قد يتم تطبيق نتائج هذه الدراسة علمًيا وقد ال يتم ذلك ولكن الدافع منها -

 هو الوصول للحقيقة وتطوير املفاهيم النظرية ألي علم من العلوم. ، Theoretical Researchأو الـ 
 

 تعريف البحوث العلمية النظرية

 هي عبارة عن نشاط علمي منظم يهدف إلى الوصول إلى حقائق وقوانين علمية ونظريات مختلفة.  -

ا اعتباطًيا، بما أنه عبارة عن ع -
ً
مليات منظمة أو نشاط علمي منظم، فبالتالي هو ليس كأي نشاط، وليس نشاط

وال يقوم على أساس قواعد وخطط؛ وإنما هو نشاط علمي منظم يهدف إلى الوصول إلى معرفة علمية معينة 

 قد يتم تطبيقها وقد ال يتم تطبيقها، وقد يهدف إلى الوصول إلى نظريات، 
 

 هذه البحوث تسهم في نمو املعرفة العلمية.:  النظريةفائدة البحوث 
 

معظم البحوث الحالية التي نراها ومع التطورات في التكنولوجيا والتقنية، هي كانت في بدايتها عبارة عن بحوث 

ثم مع الوقت تطورت حتى  ،Pure research، أو بحوث مجردة بحوث أساسية basic researchنظرية بسيطة جًدا 

  .أصبحت ثابتة ثم أصبحت نظريات

يهدف إلى اختبار فرضيات، و هذا النوع من البحوث يهدف إلى الوصول إلى حقائق، و فبالتالي هذا النوع من املعرفة 

 ما. يهدف إلى الوصول إلى مفاهيم معينة في نظريةو 

عنى به.يعزز فهمنا  وهذا النوع من البحوث يعزز فهمنا  للمعرفة،
 
 للعلم الذي نحن ن

 

  األساس الذي تقوم عليه البحوث النظرية

 هذه البحوث النظرية هو: أنها تضع إطار نظري للظواهر التي يراد دراستها.  تقوم عليه أهم أساس -

-  
ً

اجتماعية أو ظواهر نفسية، فال بد أن يكون لي إطار   أن أدرس ظواهر كونية أو ظواهرفلو أنا أردت مثال

لدراسة هذه الظاهرة وأن أدرس عالقتها املباشرة باإلنسان، أيًضا إذا كان هناك نماذج مثالية للبحوث أو لهذه 

وال أي مع ما أريد  ةمتطابق النماذجالظواهر أو لهذه النظريات أقارن بينها، أضع مقارنة بين إلى أي مدى هذه 

إلى  ،نتيجة حتى مضادة أو معضدة لأو  ،هل وصلت لنفس النتيجة أو لنتيجة مغايرةو ، ةغير متطابق هيمدى 

 آخره. 

ا بمجرد الوصول إلى الفائدة هنا انتهت نتيجة البحث،  -
ً
ا يراد منه فانتهت فائدة البحث، و إذ

ً
تطبيق، الليس بحث

  .Applied Research, Applied Study  الـعكس البحوث التطبيقية أو ما يسمى بــبوهذا 

 

 



 د. خالد محمد النقية                                    مناهج البحث العلمي ومصادره     

 

 إعداد: فريق عمل تفريغ املحاضرات، برنامج السعدي املستوى األول   55

 رئيفة درويش: اإلشراف العام على فريق العمل

 
 
 ستخدم فيها البحوث العلمية النظريةما هي العلوم التي ت

، أنت علم التاريخولعل من أهم العلوم التي تستخدمه هي  ،هذا النوع من البحوث يستخدم في كثير من العلوم -

 أن تأتي بأحداث تاريخية لكي تجرب عليها التجربة وتطبق عليها نوًعا من البحوث التجريبية، 
ً

ال تستطيع مثال

بناء على التحقق مما نقل من الكتب واملشافهة في تاريخ شعب و ولكنك تدرس بناء على التحقق من وثائق، 

إلى نتائج تقول أن ما نسبته كذا أن هذه الدراسة معين أو دولة معينة أو بلد معين وبالتالي تستطيع أن تصل 

ا من العلوم التي تستخدم هذا النوع من البحوث النظرية هي علم التاريخ
ً
  .وصلت إلى أهدافها املرسومة. إذ

 علم اللغات، و  -

 األدب، و   -

 الفلسفة، و  -

  األديانو  -
ً
 تستخدم هذا النوع من العلوم،  أيضا

إلى االختراع واالبتكار  في الحقيقة ليس الوصول ألن غرض الباحث   ؟ملاذا العلوم اإلنسانية بكافة أنواعها؛و  -

يصل إلى فهم طبيعة الظاهرة، وصف الظاهرة املراد دراستها، التنبؤ بما ستكون عليه في يريد أن بقدر ما 

هو عبارة عن  املستقبل بعيًدا عن املختبرات، بعيًدا عن التجريب، بعيًدا عن التطبيق العلمي في امليدان، وإنما

 دراسة نظرية.
 

هذه األنواع من البحوث تعتمد على قاعدة مهمة جًدا من التأمل النظري، وأنت تبحث بين الكتب وتربط بين ما 

ده العالم الفالني أنت هنا تتأمل في األقوال  ذكره فالن وما ذكره فالن وبين ما توصل إليه العالم الفالني وبين ما فنَّ

ها، وتثبت املوثق منها والثابت منها تثبته وتستدل به، كباحث نظري تتأمل ف
َّ
ي األقوال، تربط بينها، تمحص شاذ

دور الباحث هنا دور تأملي قائم على االستدالل ومن هنا يكون . طراف املتشابهات وتبعد املختلفاتوتجمع أ

 . امحض افعلي ، يستدل استدالالالفعلي املحض

ا جيدا، وملًما تقريبً ومثل هذه البحوث صعبة جًدا ألنها 
ً
 بواسطةنشر ا بكل ما تحتاج إلى أن يكون الباحث قارئ

السابقين واملعاصرين له، ويعرف إسهامات السابقين ويقف عليها، حتى ال يقول وهللا أنا وصلت إلى النتيجة الفالنية 

ى املحققين ذوي العقول ثبت لدما قد و  ،ثم نجد أن فالًنا قد وصل قبله، أو أنه يعارض ما أثبته فالن بالدقة

السليمة والفطرة أنه وصل إلى هذه النتيجة وال يمكن أن يعارضه أحد وسَرى وفشا اإلجماع على ذلك، فال يأتي 

 طلع قبل أن تصدر في بحثك حكًما تدان به.كان األولى بك أن تشخص يقول أنا وهللا لم أطلع على ما ذكره فالن، 

ا البحوث النظرية تحتاج من الب
ً
ل ما أسهم إذ احث أن يكون لديه طول نفس وصبر وجلد على القراءة ليقرأ كل أو ج 

به السابقون واملعاصرون كذلك، كي يربط أطراف املوضوع ويحل مشاكله، ويدرك أيًضا الصعوبات التي تكتنفه، 
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ي النظري هو ما وصل والعثرات التي وقع فيها السابقون لكي يجتنبها، واإليجابيات لكي يعززها، ويجعل إطاره املرجع

 إليه السالفون.

في مجال العلوم اإلنسانية واألديان والنظريات والعلوم النظرية  متفش ي ومنتشرالبحوث من هذا النوع  قلنا أن

 كعلم التاريخ واألدب والفلسفة والعلوم اإلنسانية.
 

 :هو اآلتي : من أهم هذه الخطواتخطوات البحث النظري 

جدا، وأن تكون املشكلة واضحة ومحددة،  اينبغي أن يكون االختيار دقيق  :وعنوانهاختيار  موضوع البحث  .1

ملكة في اختيار عنوان أو تحديد إطار البحث فإنك لن تستطيع أن تبحث شيئا،  دى الباحثوإذا لم يكن ل

ا كيف يمكن لهذا البحث أو لهذا العنوان أن يكون مستساو فالبد أن تتعلم كيف تختار عنوان البحث، 
ً
غ

 ألن يبحث نظرًيا 
ً

ولك فبالتالي ال بد أن تختار عنوان املشكلة، أو عنوان البحث الذي تريد أن تبحثه . ومقبوال

  أن
ً
تستعين بمشرفك الذي كلفك بالبحث أو بنفسك أنت تسأل، أو يكون اختيارك عنوان بحثك مرتبطا

ساؤل، وبالتالي تضع عنوان البحث على هذا بزيارات ميدانية للمواطن، أو لقراءاتك التي أثارت عندك هذا الت

 .األساس 

 اختيار العنوان يرتبط بجانبين أساسيين:و 

 عن اآليات التي تحدثت  -
ً

يرتبط بمدى تعبير املضمون عن البحث، يعني ما تقول وهللا أنا أريد أن أبحث مثال

عت العنوان، فهذا عن امليراث، ثم تبدأ بعد ذلك تتحدث عن آيات أخرى تتعلق بالطالق، ما دمت وض

العنوان هو بمثابة الهادي الذي يسير مسار البحث من أجل أن يعطيك االتجاه املناسب في أن تبحث في 

هذا اإلطار، فكلمات العنوان املفتاحية هي التي ستتكرر معك في ثنايا بحثك في املقدمة وفي عرض املشكلة 

ي تحليل النتائج، ما لم يكن لديك العنوان واضًحا وفي األهداف والتساؤالت وفي الدراسات السابقة وحتى ف

ويكون هناك عالقة بين مضمون البحث، وإال فأنت كمن يكتب على صندوق من الصناديق تفاح ثم يبيع 

 برتقاال. فال بد أن يكون املضمون موافًقا ملا هو مكتوب.

ا باملكتوب أن يكون املضمو  :الجانب الثاني األساس ي فيما يتعلق باختيار العنوان هو -
ً
 أو مرتبط

ً
ن متصال

ألن أحيانا قد تكون بعض  ،أيًضا أن يخلو العنوان من األخطاء اللفظية واللغوية والنحوية خاصة .نفسه

و تحرف مجال البحث إلى اتجاه األخطاء مقبولة ولكن هناك أخطاء الحقيقة غير مقبولة؛ ألنها قد تصرف أ

 عنواآخر
ً

ن البحث في املجموعة الشمسية، فبدل ما يكتب املجموعة ، واألمثلة على ذلك كثيرة، مثال

الشمسية يكتب القرية الشمسية، هناك فرق بين املجموعة الشمسية كدراسات فلكية واألجرام 

السماوية، وبين القرية الشمسية التي تدرس قضية تتعلق بتوليد الطاقة من الشمس...ومن الخطأ في 
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 كتابة عنوان البحث أن تنصب مرفوعا و 
ً
ا  .ترفع منصوبا

ً
من خطوات البحث الخطوة األولى  ، هذه هيإذ

، وأن يكون العنوان دقيًقا مطابًقا للمضمون خالًيا من األخطاء بكافة تحديد العنوان النظري وهي:

 أنواعها، وأن يكون تم اختياره بناء على رغبتك وحاجتك إلى هذه املعرفة.
 

 للبحث اختيار املنهج املناسب .2

أن تختار املنهج الذي سوف تعد به كتابة هذا  من خطوات البحث النظري وهي: الخطوة الثانيةهذه هي 

البحث، فبعد اختيار املوضوع ترى ما هو املنهج املناسب ألن تطبق عليه دراستك حتى يسير بحثك في هذا 

 منهج الكتابة في البحث يتضمن ما يلي: و  االتجاه.

 اختيار موضوع البحث.   -

وما هي األسباب التي جعلتك تختار هذا املنهج  اخترته،وملاذا  هذا املنهجوضع املنهج بالتفصيل، أن تحدد  -

  .دون غيره

أن تختار املراجع واملصادر املتصلة بالبحث، وهناك مصادر أولية كما أسلفنا في الدرس املاض ي، وهناك  -

 يأنت تحدد ماذا تريد، ما هو الوعاء املعلوماتمصادر ثانوية، وهناك مصادر تنقل عن املصادر الثانوية، ف

الذي تريد أن تستقي منه موضوعات بحثك، أحياًنا قد تبحث عنها في مخطوطات فتقول وهللا أنا بحثي 

 .سوف يعتمد على املخطوطات املوجودة في املكان الفالني، وسوف أضعها للتحقيق في مجال هذا البحث

وقراءتها، ال تكتفي فقط بما هو موجود لديك، ابحث في املكتبات ابحث في الرجوع إلى املصادر األخرى  -

  .األوعية األخرى املتعددة

الكتابة العلمية تختلف عن الكتابة األدبية وعن فأن تكتب في موضوع البحث كتابة منهجية أصيلة،  -

 إذو تقصدها، حتى ال تدان بها، الكتابة العلمية أال تضع كلمة إال وأنت تعنيها أفي الكتابة التعبيرية. ينبغي 

بد أن تكون كتابتك في البحث كتابة علمية رصينة، عباراتك منتقاة بعناية، تدل على ما تريد أن تقدمه، ال 

تكون أيًضا معبرة عما تريد أن تقوله، وال تحتاج إلى تفسير، إذا احتاجت الكلمات في البحث إلى تفسير معنى 

بلغة غريبة مغرقة في الغرابة تستخدم فيها شوارد البحث ال يكتب أفينبغي ذلك أن هناك خلل في الصياغة، 

الكلمات وغريب األلفاظ التي وردت في أيام الجاهلية وفي لغة العرب وال تستخدم أيًضا اللغة املبتذلة التي 

 في السهولة.يفهمها عامة الناس، وإنما هي لغة وسط بين طرفين، ال غالية في الغرابة وال مسفة في البساطة و
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 القراءة في املراجع واملصادر حتى تجمع املادة العلمية .3

طبًعا املصادر واملراجع ذكرنا لها عدة طرق، قد تستعين  من خطوات البحث النظري. الخطوة الثالثةوهذه هي 

تأخذ جزء مما قرأته وتضعه بين قوسين، أو تلخص ما قرأته بكلماتك أنت، أو تستنتج و بها عن طريق االقتباس 

 ابن تيميةفمما قرأته أمًرا آخر 
ً

ي  أو تقول أنا من خالل قراءتي ملا كتبه فالن، ملا كتبه مثال ِّ
د   السُّ

ً
ملا كتبه مثال

 فليس من املست
ً

ساغ أن تنقله كما هو بنصه، وإنما في هذا املجال فهمت كذا وكذا، أو إذا كان الكالم طويال

ا 
ً
أيًضا له  التعليقوله مجال،  التلخيصوله مجال،  االقتباستلخص ما فهمته أو تعلق على ما قرأته. إذ

 له مجال آخر. االستنتاجمجال، و
 

 الكتابة وتدوين املادة العلمية .4

قمت بالخطوات بعد أن ف .العلميةهي: الكتابة وتدوين املادة من خطوات البحث النظري الخطوة الرابعة 

مكن من املبحث أيًضا هل هذا التختار العنوان ثم تمحصه من خالل هل هو عنوان مطابق و السابقة من أن 

تختار املنهج العلمي الذي سوف تبحث فيه، ثم بعد ذلك و دراسته، ثم تكتب عن املشكلة أو عن مجال البحث، 

مصادر الكتب، من خالل املكتبات ومن خالل زيارة مواقع اإلنترنت وما تبدأ في البحث في املراجع والقراءة في 

، وتكتبها كما قضية كتابة املادة العلميةيسمى بالتقنية والتكنولوجيا حتى تصل إلى ما تريد، بعد ذلك تأتي 

إليه،  امللخص وما الذي وصلت لنهايةبعد ذلك تكتب في او قلنا بالكتابة العلمية الصحيحة الرصينة املتزنة، 

وما هي املعرفة التي أنت استطعت أن تغطيها في مجال بحثك، وما هي املعرفة التي لم تغطها وملاذا لم تغطها، 

ماذا يمكن أن تقدم للباحثين املستقبلين الذين سوف يأتون في املستقبل، بماذا تريد أن تنصحهم أن يبحثوا، و 

يات، ما هي املصادر التي اعتمدت عليها، بعد ذلك تكتب ما هي العقبات التي واجهتك في بحثك، ما هي اإليجاب

املراجع، واملالحق التي توصلت من خاللها إلى بحثك أو توصلت إليها في بحثك. هذا ما يتعلق بقضية البحوث 

 النظرية.
 

 بين البحث العلمي النظري والبحث العلمي التطبيقيأوجه االختالف 

 ، ومنها:العلمي التطبيقي من أوجه كثيرةيختلف عن البحث  النظري  العلمي البحث

يقوم على الوصف وعرض الحقائق وتحليلها وتفسيرها وتقويمها، وال يهدف إلى التجريب وال  البحث النظري  -

إلى إثبات الحقائق الكبرى، وإنما هو يصف ش يء معين، فاألسلوب الشائع فيه هو كأنه بحث أكاديمي، كأنك 

 تقرير، مقالة صحفية إلى آخره، هذه تسمى بحوث نظرية. ، أوحاضرةمأو  ،تكتب بحث أكاديمي، مقالة
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فهو بحث موجه نحو هدف معين يريد أن يجيب على تساؤل، يريد أن يصل إلى حقيقة  البحث التطبيقيأما 

  .معينة تم تجربتها وتم التحقق منها في أرض الواقع

يجريها العلماء من  البحوث التطبيقيةبينما  ،يجريه العلماء من أجل الحصول على املعرفة البحث النظري  -

أجل حل املشكالت، مثال لو لدينا مشكلة في املرور مثال، في الزحام في املدينة، وال نستطيع أن نصل إلى أماكننا 

بسرعة والسرعة بطيئة تقلصت من مائة إلى أن أصحبت السرعة ثالثين أحيانا تقف تماما، فيأتي شخص 

ريبي لحل هذه املشكلة، هذا بحث يسمى بحث تجريبي؛ ألنه سوف يدرس الشوارع يقول أنا سأضع بحث تج

ويدرس أوقات الذروة متى واألوقات العادية متى، ما هي املشكلة، ما هي نقاط االحتقان والزحام أين، فيضع 

أو في حلول معينة بناء على دراسة إحصائية ودراسة تجريبية لبعض الحلول التي تم تطبيقها في دول أخرى 

أماكن أخرى في نفس الدولة، فهذا بحث يسمى بحث تطبيقي ألن املراد منه هو: حل املشكلة. أما البحث النظري 

 فهو يراد منه: فهم املشكلة، وتحليلها، وصفها، تعريف املشكلة، وبالتالي هذا هو الفرق.

ار، أحيانا قد ال يكون لها يعطي أفك البحث النظري عادة يعطي مفاهيم ويثبت حلول، لكن  البحث التطبيقي -

 عالقة باملسائل اليومية اإلدارية وإنما هي مجرد تنظير وبرهنة على أشياء معينة من خالل البحث النظري.

 يستقي معلوماته مباشرة من امليدان العملي، يأتي شخص فينزل امليدان ويجمع بيانات، البحث التطبيقي -

؟ فيأتي يقبل الناس على سلعة معينة؟ وملاذا يقبلون على سلعة أخرى  ملاذا ال مثال أراد أن يحل إشكالية مثل

يسأل الناس ويستفسر ويضع السؤال املباشر ويأخذ اإلجابة و الباحث امليداني أو الباحث التطبيقي ويطبق، 

 ظري البحث النفي األمر ختلف يبينما  املباشرة ثم بعد ذلك يجمع البيانات، ثم يقول وهللا السبب هو كذا وكذا.

أنه ال نحل املشكلة وإنما نفسر املشكلة، وبالتالي فرضيات البحث النظري مبنية على مصادر متعددة ليست 

مبنية على الواقع، فحينما تريد أن تبحث بحثا تطبيقيا، فتقول مثال: إدمان املخدرات يؤدي إلى الطالق 

للتطبيق، وأرى مثال حاالت  والتفكك األسري، هذه فرضية، صحيحة أو غير صحيحة ال بد أن نخضعها

الطالق، وأرى ملاذا حصل الطالق، وهل هناك حاالت إدمان أو ليس هناك حاالت إدمان أو إلى آخره، لكن 

حينما تريد أن تبحث شيئا نظريا، وهو مثال أسباب الطالق، ال تحتاج أن تنزل للميدان، وإنما تأخذ إحصاءات 

أو من مكاتب الضمان واألنكحة، وتأخذ من عندهم املعلومات ثم وبيانات من مصادر معينة من وزارة العدل 

 تدرسها وتستنتج من ذلك أن سبب الطالق كذا... 
 

 أوجه التشابه بين البحث العلمي النظري والبحث العلمي التطبيقي

 ، ومنه:ا تشابه كبير مبينه، فتشابه بين البحوث التطبيقية والبحوث النظريةنقاط  هناك

 .كلها بحوث علمية، وبالتالي هي تهدف إلى الوصول إلى املعرفة  -
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للوصول إلى التجربة  البحوث التطبيقيةخطوات أولية للوصول إلى ا قد تكون هي أحيانً  البحوث النظرية -

 في امليدان، 

اولة لحل فمعظم البحوث التطبيقية التي نتجت عنها نتائج تطبيقية هي كانت في بدايتها عبارة عن تنظير أو مح -

 ملشاكل، 

وكذلك عندما تريد أن تطبق بحوث علمية ال بد أن تبدأ بالبحث النظري ثم بعد ذلك تبحث بالبحث  -

 التطبيقي.
 

 بشكل عام، أن  مما سبقنستنتج **  
 
 :بحث من اتجاهينالظواهر واملشكالت مع اختالفها ت

اليوم، وقلنا الفرق وقلنا الخصائص وملاذا نحن االتجاه األول: البحوث النظرية، وهذه تحدثنا عنها في هذا  .1

نصل إلى إثبات معلومات سابقة، أو التحقق من معلومات  وقلنا أن السبب هو أن ،نبحث بحثا نظريا

سابقة، أو بناء نظريات جديدة، أو بناء مفاهيم جديدة؛ من أجل فهم ووصف ظاهرة معينة تكون محل 

 الدراسة.

 .في الدرس القادم بإذن هللا تعالىه سوف نتحدث عنو  بيقية،االتجاه الثاني: البحوث التط .2

 هذا وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم.
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 تاسعةاملحاضرة ال
 

 الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،بسم هللا الرحمن الرحيم

 ،قدم ضمن برنامج السعدى رحمه هللاأعزائي الطالب فى هذه الحلقة ضمن مادة مناهج البحث التى ت مرحبا بكم

 أكاديمية تفسير للدراسات القرآنية. باملستوى األول 

تحدثنا و تكلمنا عن مصادر البيانات، ومصادر املعلومات، فقد   ة،السابقاملحاضرات نواصل ما تحدثنا عنه فى 

الشبكة  على هو متوفر وكيف نستفيد مماوعن االستفادة من اإلنترنت،  املكتبات،عن املؤتمرات، وعن 

 . أنواع البحوث العلميةاليوم نتكلم عن موضوع آخر جديد أال وهو و  العنكبوتية.

وما هو   ،هو العلم ماعن و  وعن معنى كلمة علمية، ،عن معنى كلمة بحوث هذه الدروسسبق أن تحدثنا فى بداية 

وعلى  وعلى املعلومات، كيف يمكن أن نحصل على البياناتو  ،وماهى أهمية البحث، هى أهداف البحثوما، البحث

الحقيقة أن البحث . هى املصادر التى نستطيع أن نستقى منها معلوماتنا وما ،التحقق أو التحقيق من املعلومات

ثنون الركب فى املكتبات دحون وي، ولوال الذين يبحثون ويكدون ويكةر العلم ثم البحوث العلميهو الذي طوَّ 

 ، حتى أتى أصبحت تفوق تصورناملا وصلنا إلى هذا الكم الهائل من املعرفة العلمية ال ،ويحققون 
ً
 نك تجد اآلن كما

ستجد أن هناك مئات بل آالف الكتب التي ألفت  فى كل فن  ف يسمى بالطوفان املعرفي . هائال من املعلومات بل ما

 ما قد بد أن  لك الن وكل فكرة تعِّ  فيه،
ً
ستجد أن السابق يفتح  وفي النهاية، بطريق أو بآخر. سبق إليهاتجد شخصا

 املجال لالحق ، والالحق يفتح املجال ملن يأتى بعده .

طريقة علمية منظمة تهدف ي البحوث هأن فللتذكير نقول:  نتحدث اليوم عن أنواع البحوث العلميةوبما أننا 

له و وله أدوات  منهج  له أساليب ييعن ومعنى كلمة منهج علمى. باستخدام منهج علمي إلى الوصول إلى املعرفة

وإذا اتبعنا هذه الشروط وهذه الظروف وهذه املكونات الستطعنا أن نصل إلى املعرفة ، له ظروفو  له شروطو  طرق 

 العلمية.  
 

 الفرق بين املعرفة العلمية واملعرفة التعبيرية االعتباطية الفلسفية

الناس ألن بعض  نحن نفرق بينها وبين املعرفة التعبيرية االعتباطية الفلسفية؛ف عندما نقول املعرفة العلمية -

 
ً

يحتس ى كأسا من الشاى،أو كوبا من القهوة، ثم   قد يجلس متكئا على أريكته أو واضعا قدما على قدم،مثال

ومن الحديث الذي  تحليالت ومن التنظير، ويعطيك من الوكذا يقول الذى أراه كذا و الذى يحدث  اآلن كذا

  ال نستطيع أن نستند إليه إلى علم  رصين.
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أو تسنده إلى مقارنة، أو تسنده إلى  ،العلم الحقيقى هو الذي إما أن تسنده إلى دليل، أو تسنده إلى قياسأما  -

 .كذا  كما سيأتى معناستنباط. ..وهمالحظة، او تسنده إلى تجريب ،أو تسنده إلى بحث وتقص ى ،أو تسنده إلى ا

الكالم و لكن الكالم التعبيرى ، ييهئ للوصول إلى الحقائقو   وهذا يسمى هو العلم الذى يقوم على أسس رصينة

 الكالم النظرى اليقوم له مقام.و االعتباطى 
 

 أنواع البحوث العلمية في املجمل أربعة أنواع

وأساليبها  أدواتهابشكل عام مهما اختلفت  العلميةأنواع البحوث أن العلماء املهتمون بمنهج البحث العلمى  يقول 

 اتفقوا ن بالبحث العلمىو املهتمفي هذا األمر. وإنما والحقيقة اليوجد إتفاق دقيق جدا بين العلماء . أربعة أنواع فهي

على أنه وجهات نظر على أن هذه األنواع هى األنواع الثابتة التى اليمكن أن تتغير. ولذلك نحن نأخذ هذا الكالم 

علماء، ولكن مما استقر عليه أو مما اتفق عليه  تقريبا علماء البحث العلمى،أو املهتمون بالبحث العلمى أن 

تخرج ال هذا اليعنى أن هناك بحوثا فالبحوث يمكن أن تقسم إلى أربعة أنواع رئيسية. وعندما نقول أربعة أنواع 

هذا و  ولكن هذه بشكل عام على سبيل اإلجماع.. ألصناف األربعةهذه  ا أوعنها،البحوث قد تخرج عن هذه القواعد 

إنما هو عبارة عن تقريب لتصنيف املعلومات ، و  2=  1+1الحقيقة ليس كما قلت هو سيفا قاطعا أو  فيالتصنيف 

 .يمكن أن تكون معرفة أو بحوثوالتي التى يمكن أن نبحثها 
 

 النوع األول :البحوث النظرية

الذى تنظر إليه أنت  النظري هو الش ئ ؟"نظرى "مامعنى كلمة نقول:  ة نظرية لو أردنا أن نتحدث عنها،وحتى كلم

البحوث "أو مايسمى   أو تتأمل فى ش ئ ما، ،رأ فى كتاب، أو تتأمل  فى مخطوطةبعينك املجردة  بمعنى أنك تق

أو فى أى  مكتبته الخاصة،في أو  ،فى مكتبةهو أن يثنى ركبه ويعتكف بمعنى أن ما يقوم  به الباحث هنا "، املكتبية

 
 
 مكان ويأتى معه بالكتب التى ك

 
يبحث ويفتح ف ،بحث فى هذه الكتببال، و يبدأ لفت فى مجال من املجاالتتبت أو أ

وكيف  وماهى حجة ذاك؟؟ وماهى حجة ذا  ومن عارضه؟؟ كيف عارضهو  ؟نوماذا رد عليه فال  ،فى املوضوع الفالنى

الباحث لم يخرج عن إطار و كل هذا  ..... وهل هناك اختالف؟؟ ك اتفاقاوهل هن ن الحجج؟يمكن أن نجمع بي

 لديه املراجع الكبرى،، و لديه البطاقاتو لديه الكتب، . وإنما هو يبحث فيما بين الكتب ،أو عن الكتاب املكتبة،

 .ذاك، وبالتالي يخرج لنا بكتابواملوسوعات، فهو يبحث فى مكتبته ،ويأخذ من هذا ويأخذ  من  لديه أمهات الكتب،و 

 ."البحوث النظرية"هذه تسمىو 

ا كتب اآلخرون، هل هذا يعتبر وأتأمل ماذ عما قاله اآلخرون، سأبحث إن كنت هل هذه البحوث مهمة؟والسؤال:  

عد ب  من ويحتاج شخص لديه من الحلم و  ويحتاج إلى صبر، ألنه يحتاج إلى مهارة، ملاذا؟ .هو بحث ،نعم ؟بحث
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بل  ،من العمل الدؤوب ما يستطيع معه أن يفني عمرهلفهم و لديه من الصبر و من الجلد، و لديه من او  النظر،

. قد االكتاب بالنسبة إليه يعتبر مغنم أن الحصول علىتجد ذا النوع من الباحثين هو  .جل عمره بين هذه الكتب

تعطه كتابا  إنما عندماو  ، و يزهد فيها ،لة تريدتعطي أحدهم مئات الرياالت أو الدوالرات أو سمه ما شئت بأي عم

يبحث عنه وضله قديما وقد استهلك  وقد يكون . ألنه يجد فى هذا الكتاب بغيته ملاذا؟   ،يفرح به فرحا أيما فرح

يأخذ النسخة الجديدة املحققة أو املحدثة أو املعدلة و  ،عنه،لكن ربما يجده نسخة قديمةوقته فى البحث 

 ."البحوث النظرية وهو "ذا هو النوع األول إذا ه…..وهكذا
 

 النوع الثانى : هو البحوث امليدانية

 يكتفى بجلوسه فى املكتبة، البحث امليدانى فى الحقيقة هو الذى يقوم على أساس أن الباحث ينزل إلى الواقع ، وال

 الحقيقي الذي يبحث  فيه.  ان الكتب عن النزول إلى  امليدانيكتفى ببست ال ،وال يكتفى بالعيش بين الكتب
 

 : من البحوث أنواع أربعة والبحوث بنوعيها النظرية وامليدانية تشمل 
 

 البحوث الجامعية .1

 . البحوث الجامعية هي أحد أنواع البحوث امليدانية -

أو مشروع تخرج  ،املادة دراسة سواء كانت من ضمن، والبحوث الجامعية هى التى يقوم بها طلبة الجامعة -

 .يكلف به الطالب

 .أو سمها ما شئت ،قد يكون بحثا مختصرا قصيرا، أو فى مسألة دقيقة معينة، أو تحقيق  -

و لذلك تجد  أن كثيرا من  ،مطلوب من الطالب حتى يقيم على املادة أن يكون لديه املعرفة بأدوات البحث -

يعطي فيها منهجيات البحث، فيعطى فيها الدورات أو  الجامعات تركز على تعليم الطالب أبجديات البحث ،أو

سمى بالبحوث ت هذه املعرفة حتى يصل فى النهاية إلى تحقيق ش ئ  معين. إذا هذه ما تطبيقمادة متكاملة ثم يبدأ 

  .الجامعية

ق ش ئ معين فى مجال قد تكون  متطلبات لتطبيو قد تكون بحوث قصيرة ضمن مادة،  وقد تكون بحوث تخرج، -

ل العلمي، وهناك املجال وهناك املجا ،املجال الطبى  مثال هناك .أن املجاالت تختلف ة نفسهاالدراس

 أى مجال.  ، أووهناك مجال البحوث  اإلنسانية، ومجال اللغويات ،التفسيرى 

 لطالب على أن يصل إلى املعرفة،األنها تشكل أسلوب لتدريب  هذه البحوث ينبغى أن تولى  إهتماما كبيرا -

 .تشكل نواة املعرفة  تقريبا، فهي ت البحثومهارا
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أنها تعطى للطالب الفرصة ألن يبحث ويبتكر، وقد يضيف ، وقد يأتى بش ئ  جديد، وقد   ،األمر األهم من ذلك -

من العلماء الذين اخترعوا واكتشفوا وهم أمثلة ولنا فى ذلك  .يناقض شيئا استقرت عليه األفهام واألذهان

 استطاعوا أن يصلوا إلى  معارف ومعلومات. و على مقاعد الدراسة فى الجامعة  مازالوا

 أنه ال يولى هذا  النوع من البحوث أهمية  كبرى، هو فى بعض الطلبة الجامعيين التي قد نجدهااملشكلة و  -

تجد والحقيقة  يؤسفنى كثيرا أن . ولذلك تجده يأخذها على أنها يعنى تمشية حال أو للحصول على درجات

تخدع في الواقع بعض الطالب قد يستعين بآخرين َيكتبون عنهم هذه البحوث. قد تخدع الناس ولكنك 

 في حين أنقويا ،ومتينا و  بأنك قدمت له بحثا يراه رصينا،كنت تظن إنك خدعت أستاذ املادة  إذاف ،نفسك

يكتب بحثا معناه أنه إنسان  ألن من ؛إنما تخدع نفسك في النهاية فأنتليس هذا املستوي  الحقيقي مستواك

 هكذا. وأن يقارن، و  ،ن ذاته، يستطيع أن يبحث في الكتبيستطيع أن يعبر ع

دراسات لل او إذا أردت أن تكون في املستقبل طالب .إن كنت تريد أن تكون طالبا جامعيا البد أن تكون باحثا -

ن تكون أمينا علي ما تقدمه ألستاذك أو و من البحث أ ،بد أن تكون باحثا الف( دكتوراةعليا )ماجستير أو ال

غيرك ألنك بينت نفسك أنك تعرف عنك  ملن طلب منك أن تقدم هذا البحث، و ال تكتفي بأن يقوم به بالنيابة 

هذه املهارة و تعرف تبحث و لكن في الواقع أنت  أتيت بها من شخص آخر دفعت له مبلغا زهيدا فأتاك بهذا 

 وحتي لو لم يكتشف  أستاذك هذا األمر، إلي مستوي ما أنت فيه  قد يكتشف ال يرقيو البحث الذي ال يصل 

صلى هللا -الرسول قضية كيف تغش نفسك، و  ،قضية مراقبة هلل سبحانه وتعالى القضية قضية أمانة ،ف

غش و غش لك ،و ، غش ألستاذكو  ،وغش للجامعة ،وهذا غش لألمة "،من غش فليس منا" :يقول  -عليه وسلم

 .برمتهللمجتمع 
 

 البحوث املتخصصة .2

في الغالب هذه البحوث نوع موجه الي هدف معين يراد منه الوصول الي هدف . فنجد أن الطالب في هذا النوع  -

ب و قد يكون باحث( يوجه قدراته وطاقاته وبحثه لكي يصل الي أو حتي الباحث في هذا النوع ) قد يكون طال

تفسير ،أو تخصص في العالم ،أو تخصص اإل فيزياء ،أو الأو كيمياء، التخصص  مثل ، في تخصصما تخصص

ال هذا البحث يوجه لكي يكون متخصصا  في مج .سمها ما شئت….آخره إلىجتماع، اال دراسات قرآنية، أو في ال

 .معين

و بعض املصانع إلي أن تدعم بحوث معينة من أجل أو بعض الشركات أأحيانا قد تلجأ  بعض مراكز البحوث  -

يؤدي إلي س الوصول لهذه الحقائقسواء كان ، وصول إلي حقائقللأو عملها، أن تستفيد من نتائجها لتطوير 
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زيادة الطاقة لأو االنتاجية باملصنع، طاقة التخفيف من لأو  ل ،العمل تطوير أو ذاته، تطوير املصنع

 إجراءات العمل نفسها.  التخفيف من وأ ،اإلنتاجية

أن تطرح بحوث بمناقصة علي الجامعات أو على الناس بشكل  ىإحدى الشركات أو مراكز البحوث إلفقد تلجأ  -

إذا بعضها ان بل  ،على ذلك مبلغا ماليا ىكل يقدم عطاءاته و يعطفعام و تستكتب املهتمين أو املختصين، 

تلجأ بعض هذه املصانع إلي أن تجعل نسبة للباحث نفسه من هذه النتائج أو  ، قدكان فيها نوع من االكتشاف

نظرنا لو . قد يكون له نسبة في هذا املجال قد تعطيه اذا كان األمر فيه سبق اختراع أو إكتشاف ش ئ جديد،

نتاج أو يطورون الطائرات أو القطارات أو حتي املباني  أو يطورون أساليب اإل  أو ،يطورون السيارات إلى من

 عبارة عن بحوث متخصصة هانأأساليب الزراعة أو أساليب اإلضاءة أو أساليب البناء أو ...الي آخره..ستجد 

، أو يقوم بها أشخاص مستكتبون من كافة أقطار املعمورة الباحثون التابعون للمؤسسة ذاتهاإما أن يقوم بها 

 سواء كان من البلد الذي يتبنى هذا الباحث أو غيره.
 

 لبحوث الشخصيةا .3

 .كاملؤلفات واملقاالت ،بالبحوث الحرةأو ما يسمى  البحوث الشخصيةالنوع الثالت من البحوث امليدانية هو  -

أدوات ألنها ال تحتاج إلي  ملاذا؟ ، في شروطها وظروفهانوع من عدم التدقيق و  فيها نوع من السعة البحوثهذه 

 ،نت تقدم نفسكفأعندما تكتب مؤلفا أو كتابا أو دما تكتب مقال لجريدة أو لصحيفة ألن عن بحثية معينة،

ك لكي تترقي من درجة علمية إلي درجة أخري فأنت تقدم نفسك، فأنت بعندما تبحث بحوث خاصة كذلك 

بد أن تحرص أشد الحرص علي أن يكون  ، الذا أردت أن يكون بحثا قويا رصينا، يعبر عن شخصيتكإ وشأنك

  .يليق بمكوناتك املعرفية التي تعلمتهاو يليق بعلمك ، و يليق بشخصيتك ، و  هذا البحث يليق بك،

نا أ. ى فها شخص ي لى أنا وليس لجهات أخر لبحوث الشخصية هدباسمي ي وهو ما هذا النوع من البحوث  إذن، -

 
 
لف كتابا أ

َ
أ
 
عندما أكتب و  .خالل املبيعات، و قد استفيد منه ماديا من ألف كتابا لكي يراه اآلخرونعندما أ

لكن انا أريد منه أن أبرز نفس ي أو تثقيفي و هدف عام اجتماعي  قد يكون لهمقاال ليقرأه اآلخرون ، نعم 

 ….ليعلم بأني متمكن ، و هكذا وشخصيتي في هذا املجال
 

 الرسائل الجامعية .4

أو غيرها  للترقية تتبعا لها سواء كانكون تأو الرسائل التي  دكتوراةالرسائل الجامعية كرسائل املاجستير وال -

نتائجها أساس  ىأساسها وعل ىنها تنقل الباحث أو الطالب من مرحلة إلي مرحلة، وعلمهمة جدا أل هي رسائل
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ووافقت  عها،و موض ىووافقت عل ،وافقت علي مخططها التيو  هذه الرسالة،وتناقش تقوم اللجنة التي تفحص 

 . على بحثهالدرجة العلمية  حث، تقوم بإعطاء الباتهاءاعلي إجرا

ومن القوة  درجة من الرصانةإلى كثير من التخصصات لم تتطور و لم تصل المن املعارف و  كثيرنحن نجد أن ال -

 .شروط صارمة ملنح الدرجة العلمية دقيقة جدا متبع فيها اهناك بحوث تمن الثراء إال بعد أن كانومن العمق و 

إذا لم يكن فيها معايير الجودة   -عفوا-التي الوهمية و الكليات الوهمية  معاتأشير الي قضية الجا أود أن هناو  -

 دمها الباحثون.تشكو الجامعات من  تردي نوعية البحوث التي يقو  .يير الضبط قد تكون بحوثها  هزيلةمعاو 

العضو في هيئة هذا و ، نها يشرف عليها عضو هيئة التدريسأميزة البحث العلمي فيما يتعلق بالرسائل العلمية  -

و قد يناقشه في ذلك ثالثة أو  ،ناو قد يعين للطالب مشرف ،التدريس هو مؤهل و متخصص في نفس املجال

ان أو مناقش داخلي و مناقش خارجي، أربعة منهم مناقش داخلي و مناقشان داخليان أو مناقشان خارجي

ليه إوصلت  ذيحتي وصلت إلي النضج المرت بخطوات الرسالة آخره. فهذه  ، إلى وهناك لجنة تفحص الرسالة

 نها أوجدت للباحثتحل إشكاليات كبيرة في التخصص وفي املجال أل تصل إلى أنقد  ،بالتالي هي بحوث قويةو 

يحضر عدد من وأن فرصة لكي يقرأ عدد من الكتب و  ،راسات السابقةالدفرصة لكي يقرأ عدد من الرسائل و 

من خالل هذا البحث ) سواء  فيتعمق في مجال بحثه ألنه يتعرفصص يستشير ذوي العلم والتخو ، املؤتمرات

كم هائل من أوراق  و  ،( خالل فترة وجيزة علي كم هائل من األوراق العلميةدكتوراةبحث ماجستير أو 

جة أن يقول أنا كم هائل من الكتب و الدارسات حتي يصل إلي در وكم هائل من املجالت العلمية، و  ،املؤتمرات

 ،إليه هؤالء أو أنا أقدم شيئا يتفق مع ما وصل ،أو أقدم شيئا معضدا ملا وصل إليه هؤالء، ا مختلفاأقدم شيئ

متفق أو قد يكون  رة أن يكون في نتائجه النهائيةفالباحث ليس بالضرو  .ختلف مع ما وصل إليه هؤالءيأو 

في حد ذاته أن عدم الوصول إلي نتيجة هو يقولون العلماء حتى أن  مختلف أو قد ال يصل الي نتيجه أصال

تتحقق من هل سبب لكن متي؟  متي ما كنت بحثت أو استفرغت  جهدك و طاقتك فى  أن تحقق أو و  ،نتيجة

التي وضعتها صحيحة أم غير  هل االفتراضات و الفرضياتو  ال؟  مأهداف الدراسة تم التوصل إليها أالدراسة و 

تحقيق أكبر  وإلىنك ستصل إلي مرحلة أكبر أاألدوات العلمية بال شك ية و فإذا وفيت بالشروط العلم صحيحة؟

  لي تطوير العلم و تطوير املعرفة.يؤدي إ

وحجمها أكبر، من رسائل املاجيستير إذ هي رسائل أعمق وأكبر  دكتوراةقضية رسائل ال والثاني ه األمر -

 ي تطلب من التمن  ضا يكون أعقد فى املهاراتأيمنها املطلوب و 
ً
 أو كيفا

ً
ينبغي  دكتوراةطالب الف .طالب سواء كما

أو بينما طالب املاجستير قد يقدم علي أنه أستاذ  ،أو مقدم بحوث ،باحث ويكون إما عضو هيئة تدريس، أ أن

 ى ستو موبالتالي ، دكتوراة أو أستاذ مساعدقد يقدم علي أنه يريد أن يترقي إلي أن يصل إلي درجة ال، و مدرس
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، دكتوراةلكنها ال ترقي أو ال تكون أكثر عمقا أو توسعا من بحوث رسائل الأقل و أنها  ال يعني بحوث املاجستير

 بالتالي تكون أكبر . هذا ما أردنا عرضه في هذه العجالة . دكتوراةبحوث رسائل ال

عان، النوع لحلقة نو أخذنا منها في هذه ا .انواع ةربعأأنها أنواع البحوث العلمية و قلنا  ىعلتكلمنا في هذه املحاضرة 

، و قلنا بأن كل هذه  األنواع سواء كانت نظرية  أو لنوع الثاني هو البحوث امليدانيةاو  ،ول هو البحوث النظريةاأل 

ثم  ،ثم البحوث املتخصصة ،النوع االول هو البحوث الجامعية، تحتها أربعة أنواع أو ميدانية تشمل أربعة أنواع،

 ثم الرسائل الجامعية . ،شمل املؤلفات و تشمل أيضا املقاالتالبحوث الشخصية أو الحرة و ت

 بارك على سيدنا محمد.هللا وسلم و  ىهذا وباهلل التوفيق وصل
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 عاشرةاملحاضرة ال
 

  .جمعينأ هصحبسالم على نبينا محمد وعلى آله و الوالصالة و بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين 

 بكم فى حلقة جديدة من 
ً
والذي يقدم ضمن برنامج السعدي املستوى األول  هج البحث العلمىامنمادة مرحبا

 .يعطينا بعض املهارات و األساسيات فى البحث العلمى الذي هذا املنهج  .للدراسات القرآنية  بأكاديمية تفسير

أن البحوث العلمية تنقسم إلى  وذكرنالعلمية أنواع البحوث ا نع ، تحدثنااملاضية لدروساعنه في تحدثنا ومما 

باختصار، وهي التي  ،البحوث املكتبية ، وقلنا أن تلك البحوث هيلنظريةالبحوث االقسم األول هى  :أربعة أقسام

 البحوث امليدانيةالنوع الثاني هو يقوم الباحث على أساسها بالبحث في بطون الكتب من أجل البحث عن املعلومة.

  .ناته منهاالباحث إلى امليدان لكى يجمع بي فيهالتى ينزل وا

 :من البحوث تشتمل على أربعة أنواع ،امليدانية البحوثالنظرية و البحوث  من البحوث العلمية، هذان النوعانو 

 قد تجتنبها.بعض املحاذير التى عن هميتها و أ عنتحدثنا عنها و و  ،البحوث الجامعية .1

 بعض وأالبحوث  بعض مراكز أواملصانع  وبعضالبحوث املتخصصة التى قد تقدمها بعض الشركات  .2

  .ذاتهبهدف معين أو حتى بعض التخصصات من أجل خدمة  الجامعات

  .و املقاالتأالتى تشمل تأليف الكتب و  البحوث الشخصية أو الحرة  .3

  ة.الدكتورارسائل و أاجيستير املو رسائل أرسائل التخرج  تالرسائل الجامعية سواء أكان .4
 

  البحوث العملية و النوع الثالث من أنواع البحوث العلمية و هعن  نتكلماليوم 
 

 النوع الثالث: البحوث العملية )البحوث التجريبية(

 أسمى البحوث العملية ت
ً
تحتاج  التيالدقيقة و الصارمة من البحوث الرصينة القوية وهي  ،بالبحوث التجريبيةيضا

 ن يطبقأالباحث لديه مهارات عالية بشكل واسع لكى يستطيع  إلى أن يكون  حتاجتمن الباحث و جدا جهد كبير إلى 

  .تهاالبحوث التجريبية فى دراس هذه

 
ً
 نعطي مثاال

ً
 أن فنقول: لبحوث التجريبية ا علىمختصرا

ً
  في:ن يبحث أقسم من األقسام يريد  لو افترضنا مثال

 . التدريس على املستوى التحصيلى للطالب بيئة أثر بيئة القاعة أو 

 ونسميها و مجموعة ثانية ،تجريبيةالجموعة املنسميها و نأتى بمجموعتين، مجموعة أولى   هنا سوف -

 ، ضابطةالجموعة امل
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على حدة، بمعنى أنه يجب  ظروف متفقة بين كافة املبحوثين فى كلتا املجموعتينهناك شروط و  أن يكون  ال بدو  -

، واملرجعيات ،واحد أو متقارب املستوى التحصيليو و متقارب، أواحد  العمراملستوى الدراس ى واحد،  أن يكون 

 أي تكون كل مجموعة تقريًبا متشابهة في كل الخصائص. ما إلى ذلكو والجنس، 

املؤثرة في ، فلو افترضنا أن العوامل ما يسمى بالعوامل املؤثرة في الظاهرةعلى املجموعة التجريبية ثم نطبق  -

من حيث الجو الخارجى و ، دهانات الحوائطلون و تشمل اإلضاءة، التي بيئة القاعة و  ،بيئة التعليم الظاهرة هي:

 ... وما شابه ذلك من عوامل.األستاذو  التي تدرس، هجاأيضا املنو  ،التهويةو  ،واتساع الفصول الحرارة، البرودة و 

تطبق على املجموعة األولى. الظروف التى كانت  عن ظروف مختلفةونضعها في خرى األ جموعة على املثم نأتى   -

 )تهوية الفصول، واإلضاءة، واملكان وهدوئه، ولون الدهانات في الفصل،...إلى غير ذلك من عوامل(

ِّس كال ثم -
در 

 
  .نفس املدرس بواسطةالطرفين نفس املنهج و  ن

و ما يسمى بال عوامل البيئة التعليمية أ تأثير كانماذا ننظر و  ،فى نهاية الفصل الدراس ى ننظر إلى النتائج -

atmosphere  ت هل أدعلى التحصيل الدراس ي لكلتا املجموعتين.  وما شابه ذلك،تهويتها القاعة ولونها و  من

 هذه البيئة التعليمية إلى زيادة استيعاب الطالب أم ليس هناك فرق؟ 

ن البيئة التعليمية وبين التحصيل الدراس ي )وهذه هي: هل هناك عالقة بيفرضية و  إذن، الباحث هنا يضع -

تسمى فرضية إيجابية أو فرضية بديلة(، أم ليس هناك عالقة بين البيئة التعليمية وبين التحصيل الدراس ي 

 )وهذه الفرضية املنفية تسمى بالفرضية الصفرية(. 

طبق عليهما الظروف املختلفة، ثم ما الذي يثبت هذه الفرضية؟ يثبته الواقع بالتجربة، فنأتي بمجموعتين ون -

البيئة  كان سببهاهل النتائج التى حصلنا عليها نسأل: و نضع اختبار تقييمي، ثم ينظر الباحث في النتائج، 

.  إذن، هنا في هذا املثال عندي الطالب نفسه أم ،املنهجأم  ، أم قدرة األستاذ على إيصال املعلومة،التعليمية

، متعددة لب، واملنهج، والكتاب، والبيئة التعليمية. معنى ذلك أنني عندي متغيراتوهي: الطا متغييرات أربعة

واملتغيرات داخلية ال املتغيراتبين و أ ،باشرةاملباشرة و غير املتغيرات املأربط بين  فكيف أستطيع أن 

 .جيةخار ال

التي تكون القاعة نأتي بمجموعة من الطالب ووفرنا لهم بيئة تعليمية معينة، قد قد فعلى سبيل املثال،  -

نجد لكن و من تكييف وإضاءة وألوان الدهانات مختارة بعناية، بها كل وسائل الراحة يدرسون بها مهيأة تماما و 

واملدرس  العلمي لم يكن املستوى املأمول. وهناك طالب آخرون يدرسون تحت شجرة  التحصيلأن مستوى 

  يدرسهم
ً
رجع هذه النتيجة؟  من املجموعة األولى.  و لكن تحصيلهم أعلى بطريقة بدائية جدا

 
كيف نفسر ون
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 هنا نحن نحتاج إلى متغييرات أخرى  نفسه، أم غير ذلك؟ الطالب أم بسبب ،بسبب البيئة التعليمية هل كانت

  هذا أو إلى السبب ذاك؟النتيجة ترجع إلى السبب  فنقول هل ن نضبط األسبابمن خاللها أنستطيع  خارجية

 علينا أن نقول أن هذه البحوث العملية هي بحوث تجريبية. -
ً
 من هنا كان لزاما

وزارات و مؤسسات معينة، و شركات، والمعينة كاملصانع،  جهات تقوم بها وتستفيد منهاهذه األنواع من البحوث قد  

والهندسة،  ،البحوث حتى مجال الطب مننوعية صبحت تهتم بهذه الأت كل الجهانفسها،  التربية حتى الجامعات

هة جَّ وَ م  ألنها هذه البحوث ، إلى أخره. فكل هذه الجهات أصبحت تهتم بتقديم مثل ولوچيايالكيمياء والچلفيزياء و او 

ؤخد بمحمل من الجد قابلة على أن نتائجهاأن وبسبب  ،ودقيقة
 
، ظروف معينةوفق و  ،شروطوفق  ألنها مطبقة  ؛ت

ل فيها ذِّ
 أو أكثر.قد يستغرق البحث سنة كاملة قت حتى يخرج البحث بنتائج. أحيانا و  وب 

 

توصل إليهاالنتائج التى  بنىمكن ان يحقائق  تعتبر البحث التجريبيى خالل من  ي   وعلوم.عليها نظريات   ي 
 

 تحقيق املخطوطات من أنواع البحوث العلمية هو: النوع الرابع 
 

  الرابع: تحقيق املخطوطات النوع

  نحتاجهاالتي و  االبحوث املهمة جًد من أنواع هذا نوع من  -
ً
  .أيضا

وجه الخراجها على إو  ،ضبطهاو  ،هار إحكام تحريو  ،قراءة صحيحة هو قراءتها ؟ما معنى تحقيق املخطوطة -

  .امؤلفه، أو على أقرب وجه ملا وضعه عليه االذي وضعه عليهصحيح ال

-  
ً
كيف  بمكتبة ما ومطلوب تحقيقها.ى عالم من العلماء أل  للشافعي أو البن تيمية أو مخطوطةهناك لو  مثال

 أ
ً
نها مختلقة، مكذوبة، أو أ ،أو إلى ذلك العصر ،إلى هذا العالم ستطيع أن أحكم أن هذه املخطوطة ترجع فعال

 عن الوثيقة الرئيسية؟مزورة
ً
من مصدرها األصلي، يأخد املخطوطة فاملحقق دور هنا يأتى  ، أم أنها مكتوبة نقال

ات املخطوط ألن هناك بعض  يبدأ في قراءتها مرة بعد مرة،ثم  تلف،يتعامل معها بعناية فائقة جدا حتى ال تو 

قد يكون و  بسهولة لوجود بعض الرموز بها أو الكتابة القديمة جدا التي يصعب قراءتها،ءتها اال يمكن قر التي 

  .ن يقرأها قراءة صحيحةأ لى الباحثغير الخط الحالى، لذلك يجب عاملخطوطة املكتوب به خط ال

لشخص الذى ليتأكد هل هي فعال تخص ا حكم تحريرها و ضبطها،ي  و  ة املخطوطةحكم قراءي  أن  على الباحث -

سبت 
 
و فهم مرادها و محتواها نضع إلى  ة املخطوطةقراءبعد  .خرجها على الوجه الصحيحي   ، ثمأم ال إليهن

.التغيير  فيه جانبها قراءة أخرى لها بكتابة جديدة لكن على وجه يطابق األصل و ال يتم
ً
  أبدا
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 تعريف تحقيق املخطوطات

، في تعريفه لتحقيق املخطوطات، تحقيق املخطوطات و النصوص ودراستها في كتابه هادي نهرذكر الدكتور  -

أن يقصد الباحث بذل الجهد و العناية باملخطوطات حتى يتمكن من  يعني التحقيق فى اإلصطالحأما " فقال: 

نسبته  توصح ه،سم مؤلفاو صح ، فالكتاب املحقق هو الذى صح عنوانه ،ثباتها و استيفائها بشروط معينةإ

تب عليهاما يكون إقرب أ متنهوكان ه، إلى مؤلف
 
عبد قول عن الدكتور ". )هذا التعريف منلى الصورة التى ك

تحقيق النصوص ، والذي ذكره في كتابه أحد أشهر محققي التراث العربي في القرن العشرين، السالم هارون

 ( تعليق ليس من كالم املحاضر()هذا ال. ونشرها

 لو أخذنا  -
ً
هذه  ووجدنا من ،طالبهكتبه عدد من  الذي وأكتاب تفسير ابن كثير الذى كتبه بخط يده  مثال

هنا سوف قوم بتحقيق مخطوطات تفسير ابن كثير، يس هنأ أحد الطالبرر نسخة فى مكان ما، ثم ق املخطوطة

ثم يتأكد  ،التسلسل بحسبم و رقيو يرتبها بحسب الت ،فيرتبها مع بعضها البعض املخطوطات يأخذ هذه األوراق

مدى تتفق هذه املخطوطة مع الكتاب األصلى ثم إلى أى نفسه، بالذي ألفها  أنه هومن نسبتها إلى ابن كثير و 

تحقيق النصوص كتابه فى  هارونالسالم  عبدتعريف  هو املقصود من هذاو  .الذى تم الحصول عليه

 من تحقيق املخطوطات.املقصود  ،ونشرها
 

 النصوص أو تحقيق املخطوطات  حقيقماهى أهمية ت

، و لنا املسلمون تركوا فهمية كبرى، أ لتحقيق املخطوطات -
ً
 ضخما

ً
 ع كماتراثا

ً
املخطوطات التى  نتكلمنا سابقا

ي الثري وكيف عندما هجم التتار على بغداد كيف أخذوا هذا الكنز العلم ،دمشقكانت في د و اكانت فى بغد

قيل أن  حتى أنه قد ، الفراتو  دجلة فى نهر هرمو  جزء آخرو  ،من هذا الكنز العلمى حرقوا جزءً أوكيف  الغني،

 .حبر تلك املخطوطاتمن شهرا متغيرا لونه يمش ي فرات ظل نهر دجلة وال

ت  وسلفنا الصالح بذل العلماء املسلمون السابقون  -
َّ
ل
َ
يديهم وتعبت أوصالهم وهم يكتبون أأوقاتهم وجهدهم وك

الكتاب تلو الكتاب، والصفحة تلو الصفحة والحرف تلو الحرف، والكلمة تلو الكلمة، حتى تركوا هذا التراث 

 ذى يعتبر الضخم ال
ً
 فى مجال العلومأصيال

ً
بحث عن املخطوطات بالفقد األصل، نبدأ ولكن عندما ي   . وعريقا

من فعال هذا الذي تم العثور عليه هو هل و  ألفذاذ،التى تستطيع أن توصل لنا ما الذى قام به هؤالء العلماء ا

 عملهم أم ال.

 كثيرة، ومنها: -
ً
 تحقيق املخطوطات يحقق لنا أمورا

، وكان بها تدوين على إلى أى مدى كانت األمة االسالمية متقدمة فى مجال العلوم و املعارفيعطينا فكرة أنه 

أنه رغم ما مر به املسلمون من و قال  ذلكن ابن خلدون تكلم عن أحتى  هذه العلوم واملعارفلمدار التاريخ 
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بعد أن كانوا   أليف في العلومالت فضعفت الهمم وقلَّ  ،والتخلف ،والحصار ،واالنحطاط ،عصور الضعف

 و 
ً
 فوق الثريا شموخا

ً
 و  عزة

ً
م، إال أنه يمكن الرجوع هم ،  فكانوا داءً أوعلما ِّ

األوائل في التدوين للعلم القي 

  للمخطوطات القديمة للحصول على علم هؤالء األوائل. 
 

  االهتمام بعلم تحقيق املخطوطاتمتى بدأ 

 نوجزها في:عبر التاريخ بمراحل  مر هذا العلم

صلى هللا عليه -النبى من عصر ، وهذه املرحلة قد بدأت إلى التدوين فهيةالرواية الش من تحول ال حلةمر  -

كتب -صلى هللا عليه وسلم-نهى  ، عندما-وسلم   هعن أن ي 
ً
 خوفا

ً
 -صلى هللا عليه وسلم-كالمه ن يختلط أشيئا

 و كانفبالقرآن الكريم، 
ً
يكتبونه بحسب نزوله على   -رض ي هللا عنهم- الصحابة القرآن الكريم كان ينزل منجما

   .جذوع الشجر و جريد النخل علىالجلود و الرقاع و 

ن يضيع أ -رض ي هللا عنهم-خاف الصحابة ثم جاءت مرحلة تدوين الحديث النبوي الشريف، وذلك عندما  -

يكتبوا عنه ما يقول، أن  -عليه وسلمصلى هللا -يستأذنون النبي فكانوا  -صلى هللا عليه وسلم- يتراث وعلم النب

 يأذن لهم.  -صلى هللا عليه وسلم-فكان النبى 

صلى -عن رسول هللا  روى أو سمع، فليس كل من لوالتعدي ح علم الجر و  علم الحديثت مرحلة وبعدها بدأ  -

خذ -هللا عليه وسلم
 
-عن النبيالتحقق من روايات كل من روى  ؛ وإنما بدأت مرحلةكالمه على محمل الجد أ

علم جديد وهو علم الجرح والتعديل الذي يتحقق من سند ومتن األحاديث ظهر ف  -صلى هللا عليه وسلم

مؤلفات مثل  تجد كنأأهم العلوم التى وصل إليها املسلمون حتى و أدق النبوية الشريفة. وهذا العلم يعتبر من 

لفت بعدكالصحيحين،  مسلم بخارى و ال مؤلفات
 
كتبت  ، واملوطآت، تجد أنها قداملسانيدك هم،واملؤلفات التي أ

فكل ما يتغنى به الغرب من مؤلفات  .أحد الم يسبق إليهوصنفت كذلك بطريقة ا بطريقة علمية دقيقة جًد 

 .ومن قوة في التأليف لم يصل إلى قوة ما تم تأليفه في علم الحديث

)الرواية التي سندها واحد لكن نصها مختلف( فهنا تأتي ، املختلفة النصوص مرحلة الرواياتيتبع ذلك  -

الروايات املتعارضة. ولكن قبل مقارنة نص الحديث يجب أن تأتي مرحلة مقارنة بين واملقارنة قضية املقابلة 

 لتحقق من النسخ النسخ املكتوب فيها الحديث، فيتم ال
ً
ثم تأتي مرحلة م ال، أة يذا كانت حقيقإيرى أوال

الضبط تأتي مرحلة ، ثم من جهة التقوية من الزائد منها التخلصالساقط منها، و  بإضافةطاء األختصحيح 

 لم يكن هناك ، مرحلة تنقيط الحروف، فبالشكل
ً
  للحروف. تشكيلتنقيط أو قديما

التي تضاف للمتن األصلي. الحاشية تكون على جوانب  والهوامش اش ىصنع الحو  جاءت بعد ذلك مرحلة -

 الهامش فيكون تحت النص األصلي. النص األصلي، أما 
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عيدت  وهي املرحلة التي الكتابة والخطذلك أتت مرحلة ثم بعد   -
 
 فيها كتابة املخطوطات.أ

 .الرموز و االختصارات القديمة  ثم مرحلة -
 

  قواعد و أساليب التحقيق

  منها: املخطوطات، هتم بتحقيقامل يأخذها في االعتباريجب أن التي مور بعض األ هناك 

  .نها فعال قديمة و ليست جديدةأن يتأكد من صحة املخطوطة و أ .1

2.  
َّ
  .لمخطوطاتل ة التحقيقأدلمصنفات التحقيق و لع على أن يط

  ة.واملثابر  ،الدقةو  ،الصبرو  ،هى األمانةيتحلى بصفات املحقق و أن  .3

 .القديمةواللغات العربية باللغة الشهور وأهم املصطلحات م و يااأل  أن يعرف .4

، و ليس بهدف النقد  أن .5
ً
 علميا

ً
 بنقد األصول نقدا

ً
  بال أساس علمي.يكون عارفا

 بالتاريخ  .6
ً
 جيدا

ً
 .والجعرافيايجب أن يكون عارفا

 بأنواع الورقأن يكون  .7
ً
جدو  وأنواع الحبر ملما  املخطوطة....إلخ، حتى يستطيع فحص متى و 

 ف على األختام وأنواعها ليعرف من الذي ختمها وأين ختمت.أن يتعر  .8

 على مقارنة املخطوطات املنسوخة من أ .9
ً
 .مؤلفين آخريناملؤلف نفسه، أو منسوخة من ن يكون قادرا

 .ن يعرف كيف يقرأ املخطوطة أ .10
 

 و  ثرى   علم املخطوطات علم   نهاية نقول أنفى ال
ً
 علم هميته فىكاملة أل  اتله دور  تفردن أيحتاج غنى و و قوى جدا

 غيره من العلوم األخرى.التفسير و 

  .بارك على نبينا محمدو  وسلم صلى هللاو  وهللا أعلم،

 
 يتبع إن شاء هللا تعالى...
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 من فريق عمل تفريغ املحاضرات:ات قام بتفريغ هذه املحاضر 

 مروة املاحي

 رغد

 صفاء بودي

 إيمان عثمان

 أخوات في هللا 3

 خلدون األتاس ي

 أحمد عبد الرحمن

 رئيفة درويش
 

 

 شارك في املراجعة والتدقيق: 

 خلدون األتاس ي
 

 ، واإلخراج النهائي:ضبط الصياغةالتدقيق و ، و النهائية اإلشراف العام على فريق العمل، واملراجعة

 رئيفة درويش

 
 

 


